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Про результати роботи Головного управління у
у 2019 році та завдання на перший квартал 2020 року

Заслухавши доповідь заступника начальника Головного управління з реагування
на надзвичайні ситуації Головного управління полковника служби цивільного захисту
Гусинського В.В. та розглянувши підсумки роботи Головного управління у 2019 році,
Колегія відмічає позитивні зрушення у виконанні комплексу заходів щодо запобігання
та реагування на надзвичайні ситуації і пожежі, зменшення негативних наслідків від
них. Завдання, визначені ДСНС та Міністром внутрішніх справ України, виконано.
Протягом 2019 року на території Донецької області виникло 10 надзвичайних
ситуацій (у 2018 році - 10): техногенного характеру – 7, природного характеру — 3.
Внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 10 осіб, з них 2 дітей. Це на 70% більше,
ніж за аналогічний період 2018 року (3 особи). Постраждало від надзвичайних
ситуацій 3 особи, з них 1 дитина. Це на 97% менше, ніж за аналогічний період 2018
року (104 особи, з них 79 дітей).
Протягом 2019 року в області трапилось 4171 пожежа, у 2018 році — 4791
пожежа. Внаслідок пожеж загинуло 137 людини, з них 2 дитини. Це на 10% менше,
ніж за аналогічний період 2018 року (152 людини, з них 2 дитини). Травмовано
88 осіб, з них – 9 дітей. Це на 60% менше, ніж за аналогічний період 2018 року
(146 осіб, з них 21 дитина). Прямі збитки від пожеж склали більш ніж 92 млн. грн, у
2018 році — 88 млн. грн.
Протягом літнього періоду 2019 року на водоймах області загинуло 22 особи, з
них 1 дитина. Це на 45% менше, ніж за аналогічний період 2018 року (40 осіб, з них
3 дітей).
У 2019 році підрозділи Головного управління біля 54 тис. разів залучалися до
виконання завдань за призначенням.
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Завдяки вмілому проведенню пожежно-аварійно-рятувальних робіт у 2019 році
було врятовано життя 127 людям, з них 10 - діти.
Під час виконання цих завдань особовий склад діяв професійно, грамотно та
рішуче. Основні приклади таких дій, це:
ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок відключення від електропостачання
фільтрувальних та насосних станцій в Костянтинівському та Бахмутському районах.
Без централізованого водопостачання залишилось 22 населених пункти області
загальною чисельністю близько 145 тис. осіб.
Підрозділами Головного управління було залучено дизельний електрогенератор
потужністю 600 кВт, завдяки якому тимчасово відновлено роботу фільтрувальних,
насосних станцій. Здійснювався підвіз питної та технічної води для забезпечення
безперебійної роботи важливих об’єктів економічно-соціальної сфери та забезпечення
мінімальних потреб населення. Всього забезпечено підвіз понад 1400 м 3 питної води та
близько 1000 м3 технічної води;
продовження проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка
виникла ще 13 листопада 2017 року внаслідок виявлення арсеналу застарілих
боєприпасів часів Другої Світової війни поблизу смт. Ольгинка Волноваського району.
Піротехнічними підрозділами Головного управління з початку проведення робіт
перевірено біля 70 га території на наявність вибухонебезпечних предметів, очищено
біля 18 га території, на якій виявлено понад 3,5 тис. одиниць боєприпасів. На
теперішній час продовжуються заходи щодо їх вилучення та знешкодження;
залучення, у період з 19 листопада по 27 грудня 2019 року, зведеного підрозділу
Головного управління у складі сил і засобів Об'єднаних сил, для виконання завдань за
призначенням на окремих ділянках місцевості в районі розведення сил біля населених
пунктів Петрівське та Богданівка Волноваського району. Виконувались завдання з
гуманітарного розмінування та проведення інженерних робіт по демонтажу
фортифікаційних споруд військового призначення. Під час виконання завдань було
здійснено 64 залучення піротехнічних підрозділів, обстежено на наявність
вибухонебезпечних предметів близько 28 га території, де виявлено понад 400 одиниць
боєприпасів. Інженерною групою демонтовано 10 бліндажів та 28 допоміжних споруд
фортифікаційних комунікацій військового призначення.
Протягом 2019 року піротехнічні підрозділи Головного управління сумісно із
піротехнічними підрозділами інших територіальних органів ДСНС України
залучались для виконання завдань за призначенням на території Донецької області
близько 2,5 тис. разів, за результатами чого обстежено біля ніж 2,5 тис. га території на
наявність вибухонебезпечних предметів та виявлено, вилучено і знищено біля 54 тис.
одиниць вибухонебезпечних предметів.
Разом з цим, особовий склад підпорядкованих підрозділів Головного управління
сумісно із рятувальниками спеціальних центрів швидкого реагування ДСНС України
надавав допомогу з мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, а саме, здійснював
відновлення постраждалих житлових будинків та об'єктів інфраструктури в результаті
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ведення активних бойових дій. Так, в містах Мар’їнка, Красногорівка, та населених
пунктах Волноваського району відновлено понад 240 житлових будинків.
На території Донецької області продовжується реалізація Проекту зі створення
Центрів безпеки громадян в об’єднаних територіальних громадах.
На теперішній час в області побудовано та відкрито 11 Центрів безпеки
громадян. Здійснюється робота щодо створення ще 6 Центрів безпеки громадян.
Протягом 2021-2022 років планується створення ще 11 Центрів безпеки громадян.
На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, з метою
створення належних санітарно-гігієнічних та побутових умов для громадян, які
перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду, у межах КПВВ «Майорське»,
«Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Пищевик» функціонують пункти надання допомоги
населенню. Пункти надання допомоги переобладнані та забезпечені сучасними
пневмокаркасними наметами, які мають необхідне обладнання для належного
функціонування.
З початку функціонування пунктів допомоги населенню у межах КПВВ
зареєстровано та надано допомогу біля 120 тисячам людей (з них понад 8 тисяч дітям
та більш ніж 21 тисячі особам похилого віку).
В 2019 році було проведено комплекс організаційних та практичних заходів щодо
покращення технічного стану зовнішнього протипожежного водопостачання в містах
та районах області. Внаслідок проведеної роботи відремонтовано 309 пожежних
гідрантів, 16 пожежних водойм, 1 водонапірна башта та 1 пірс. Проаналізувавши
роботу підрозділів за останні три роки, можливо відмітити позитивну тенденцію до
зниження негативних показників в утриманні у належному стані протипожежного
водопостачання.
Головне управління постійно вживає заходів щодо підвищення рівня
теоретичних знань та практичних навичок особового складу. Так, у 2019 році у
навчальних закладах ДСНС України пройшли професійну підготовку біля 500
співробітників. Також, для підтримання в готовності до дій за призначенням та
забезпечення злагодженості в роботі було організовано проведення тактикоспеціальних навчань на території області з залученням сил та засобів підпорядкованих
підрозділів Головного управління, а також оперативних служб та формувань міст та
районів. Протягом 2019 року було проведено 43 тактико-спеціальних навчань в
підрозділах Головного управління. Для їх проведення було залучено 568 чоловік
особового складу, 129 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 31 одиниця техніки
інших підприємств та організацій.
Протягом 2019 року, з метою забезпечення виконання завдань за призначенням,
проводилась робота щодо поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів Головного
управління.
Так, Програмою економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік
на покращення матеріально-технічної бази підпорядкованих підрозділів виділено 15 млн.
грн. Завдяки отриманим коштам Головним управлінням здійснено закупівлю спецодягу,
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пожежних рукавів, гірничорятувального (альпіністського) спорядження та двох автовишок
(підйомників).
Протягом 2019 року від ДСНС отримано 11 одиниць автомобільної техніки. Це пожежні автоцистерни, автомобілі САРМ, автомобіль служби безпеки дорожнього руху.
Всього, починаючи із 2014 року, від ДСНС отримано 62 одиниці техніки.
За результатами виконання місцевих Програм економічного і соціального розвитку
2019 року щодо покращення матеріально-технічної бази в підрозділах Головного
управління в кращу сторону слід зазначити роботу в містах Маріуполь, Авдіївка,
Слов’янськ, Волноваха, Краматорськ, Лиман, Торецьк, Бахмут.
Також, протягом 2018-2019 років Головним управлінням розпочато впровадження
цифрової системи радіозв'язку стандарту «DMR» на базі обладнання Motorola.» на базі обладнання Motorola.
Використання цієї системи надасть змогу забезпечити надійне радіопокриття,
конфіденційність переговорів, моніторингу радіомережі в режимі реального часу та
відстеження місця знаходження абонентів за допомогою системи супутникової навігації
GPS, здійснення індивідуальних та групових викликів з єдиного віддаленого центру
управління.
Крім того, за фінансової підтримки ПРООН Головним управлінням впроваджується
система “ДСНС-Інформування населення”, яка складається з мобільного додатку “101” та
системи керування (клієнтської та адміністративної частини). На теперішній час
проходить тестування мобільного додатку.
Протягом 2019 року Головним управлінням забезпечено проведення комплексу
заходів, спрямованих на запобігання виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій,
зменшення кількості загиблих та травмованих осіб на них.
Проводились заходи, спрямовані на забезпечення пожежної і техногенної
безпеки закладів освіти, охорони здоров’я, відпочинку та оздоровлення, торгівельнорозважальних центрів. Здійснено 1919 перевірок об’єктів соціальної сфери та
суб’єктів господарювання, приписами про усунення порушень вимог законодавства у
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки до виконання
запропоновано 30132 заходи. Впродовж 2019 року до адміністративної
відповідальності притягнуто 1971 посадова особа, направлено 62 позови до
адміністративного суду стосовно вжиття заходів реагування до об’єктів, де є загроза
виникнення пожежі.
У навчальних закладах області постійно проводилась профілактична
інформаційно-роз’яснювальна робота щодо попередження травмування та загибелі
людей від вибухонебезпечних предметів, до дітей доводились правила безпеки під час
виявлення вибухонебезпечних предметів.
Так, з початку 2019 року силами Головного управління були проведені відкриті
заняття з учнями населених пунктів Маріуполя, Волновахи, Авдіївки,
Курахово, Чермалика, Талаківки, Сартани щодо правил поведінки при виявлені
вибухонебезпечних предметів.
Постійно вживаються заходи по удосконаленню та підвищенню ефективності
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навчання населення з питань пожежної безпеки, а саме: до ЗМІ направлено
417 інформацій щодо попередження пожеж та дотримання правил пожежної безпеки
населенням. Проведено навчання 1356 посадових осіб та проведено 4707 інструктажів
з питань пожежної безпеки, якими охоплено 53 765 осіб.
Організовано проведення 75 рейдів місць масової підлідної риболовлі, продажу
піротехнічних
виробів,
роз'яснення
правил
поведінки
при
виявленні
вибухонебезпечних предметів, попередження виникнення пожеж в екосистемах,
попередження виникнення пожеж у житловому секторі, перевірки захисних споруд
цивільного захисту, місць відпочинку людей на водних об’єктах тощо. Всі матеріали
щодо проведення рейдів широко висвітлювались у засобах масової інформації.
На сьогоднішній день особовий склад Головного управління залучається до
складу сил та засобів, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. На цей час 1944
співробітника Головного управління отримали статус «учасник бойових дій».
У 2019 році за сміливі та рішучі дії, проявлені під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, 8 співробітників Головного управління нагороджені державною нагородою
Орден “За мужність” ІІІ ступеню, 1 співробітник Головного управління - державною
нагородою Орден княгині Ольги ІІІ ступеню. Крім того, 10 співробітників Головного
управління заохочено відзнаками Кабінету Міністрів України, 12 співробітників
Головного управління заохочено відзнаками Міністерства внутрішніх справ України,
47 співробітників Головного управління заохочено відзнаками Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, 48 співробітників Головного управління заохочено
відзнаками Донецької обласної державної адміністрації.
У 2019 році до Головного управління на виконання надійшло 1094 документів, в
яких визначені контрольні завдання (від ДСНС України — 601, від Донецької ОДА —
158, з інших організацій — 335). Всі контрольні завдання виконано в повному обсязі
та без порушень термінів виконання.
Відповідно до вимог Законів України «Про звернення громадян» і «Про доступ
до публічної інформації» Головним управлінням забезпечено своєчасний розгляд
308 звернень громадян та 13 інформаційних запитів.
Загальний обсяг документообігу Головного управління за 2019 рік склав
15 231 створених та одержаних Головним управлінням документів.
Підсумовуючи оперативно-службову діяльність Головного управління за 2019 рік
Колегією відзначено, що особовий склад Головного управління виконував і продовжує
виконувати завдання за призначенням, які поставлені керівництвом держави, ДСНС
України, облдержадміністрації по захисту населення і території Донецької області від
виникнення надзвичайних ситуацій. Підрозділи Головного управління готові до
виконання завдань за призначенням в 2020 році та здатні на належному рівні
реагувати на надзвичайні ситуації та події.
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З метою забезпечення подальшого виконання завдань, визначених для Головного
управління, Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про результати роботи Головного управління у 2019 році взяти до
відома.
2. Вважати пріоритетними завданнями на 2020 рік:
забезпечення постійної готовності сил та засобів Головного управління до дій за
призначенням;
продовження проведення відновлювальних робіт на території Донецької області;
продовження роботи піротехнічними підрозділами ДСНС України з розмінування
території Донецької області;
проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання
травмування та загибелі людей від поводження з вибухонебезпечними предметами;
переоснащення підпорядкованих підрозділів Головного управління сучасною
технікою, аварійно-рятувальним обладнанням та спорядження;
впровадження заходів Проекту щодо розбудови Центрів безпеки громадян та
організації заходів цивільного захисту об’єднаних територіальних громад;
вжиття дієвих заходів щодо належного функціонування пунктів надання
допомоги населенню біля КПВВ на лінії розмежування;
здійснення державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
3. Управлінню запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління
(Джиоєв Р.С.):
продовжити проведення перевірок стану техногенної і пожежної безпеки
закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей відповідно до
доручення Прем’єр-міністра України від 11.12.2019 № 44205/1/1-19 та протокольного
рішення Кабінету Міністрів України від 06.12.2019 № 23.
Строк – лютий–березень 2020 року
4. Управлінню запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління
(Джиоєв Р.С.), відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з
громадськістю Головного управління (Бахал В.Г.):
посилити проведення профілактичної роботи серед населення щодо
попередження травмування та загибелі людей під час пожеж, акцентувати увагу на
пожежах, що виникають у побуті через необережне поводження з вогнем та
недотримання основних вимог безпеки під час опалювального сезону.
Строк – до 30 березня 2020 року
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5. Управлінню ресурсного забезпечення Головного управління (Захарчук В.В.):
продовжити
роботу
щодо
матеріально-технічного
переоснащення
підпорядкованих підрозділів Головного управління за рахунок регіональних програм,
міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, інших не заборонених
законодавством джерел;
забезпечити контроль за економним використанням електроносіїв;
забезпечити моніторинг за здійсненням закупівель товарів, робіт і послуг в
електронній системі Prozorro.
Строк - постійно
6. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління
(Нєкора С.А.), управлінню персоналу Головного управління (Баранова К.В.),
начальникам структурних та підпорядкованих підрозділів Головного управління,
забезпечити контроль за поданням працівниками та особами начальницького складу
служби цивільного захисту е-декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави, за 2019 рік.
Строк - до 20 березня 2020 року
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників начальника
Головного управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків та
повноважень.

Заступник Голови ДСНС
Начальник Головного управління

Секретар Колегії

Микола ІЛЬЧЕНКО
Олексій МІГРІН

Оксана ДОНЧЕНКО
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Головного управління з
реагування на надзвичайні ситуації Головного
управління
полковник служби цивільного захисту

В.В. Гусинський

Начальник
управління
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Головного
управління
полковник служби цивільного захисту

Р.С. Джиоєв

Начальник
управління
ресурсного
забезпечення Головного управління
полковник служби цивільного захисту

В.В. Захарчук

Начальник управління персоналу Головного
управління
старший лейтенант служби цивільного захисту

К.В. Баранова

Начальник сектору з питань запобігання та
виявлення корупції Головного управління

С.А. Нєкора

Начальник відділу зв’язків із засобами масової
інформації та роботи з громадськістю
Головного управління
майор служби цивільного захисту

В.Г. Бахал

