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Про аналіз роботи зональних
вузлів зв'язку, програм розвитку
підпорядкованих
підрозділів
Головного управління на 2020 рік
та витрат на закупівлю засобів
зв'язку протягом 2019 року

Колегією розглянуті результати проведених Головним управлінням перевірок
щодо здійснення контролю за роботою зональних вузлів зв’язку та проведеного
аналізу радіообміну чергових диспетчерів підпорядкованих підрозділів. З позитивного
боку Колегія відмітила 16 ДПРЗ - під час своєї роботи чергові диспетчери повністю
дотримувалися правил радіообміну та вимог регламентуючих документів, а такі
підрозділи як 11 ДПРЗ, 12 ДПРЗ та 81 ДПРЧ мають найбільшу кількість порушень
правил радіообміну та зауважень про непрацездатність або відсутність контролю за
роботою звукозаписуючих пристроїв. Також, Колегією зауважено, що в 13 ДПРЗ на
протязі трьох років стаціонарна радіостанція не підключена до реєстратора мови.
Також, відмічено значне покращення дисципліни під час ведення переговорів та
дотримання правил радіообміну диспетчерами підпорядкованих підрозділів.
Провівши аналіз витрат підпорядкованих підрозділів за напрямком зв’язку,
зазначено, що більшість підрозділів Головного управління не надають належної уваги
розвитку інформаційних систем. Програми економічного і соціального розвитку
підпорядкованих підрозділів складено поверхнево, лише 8 ДПРЗ та 23 ДПРЗ
включили до своїх планів обґрунтовані пропозиції щодо розвитку служби зв’язку
гарнізону. Інші підрозділи взагалі не планують розвиток служби зв’язку.
Також, звернуто увагу на тенденцію фінансових витрат на розвиток підрозділів з
напрямку зв’язку за останні три роки. Так, у 2017 році на розвиток служби зв’язку
було виділено близько 1,7 млн. грн., у 2018 році - 1,3 млн. грн., а у 2019 році вже 1,1
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млн. грн.
Серед усіх підрозділів Колегією відмічено підрозділи, які зовсім не здійснюють
оновлення техніки та навіть не виділяють кошти на підтримку та ремонт техніки
протягом останніх трьох років, це - 11 ДПРЗ, 12 ДПРЗ, 13 ДПРЗ, 22 ДПРЗ, 45 ДПРЧ,
81 ДПРЧ, 102 ДПРЧ.
Витрати цих підрозділів на розвиток служби зв’язку складає менше трьох
відсотків від зароблених коштів протягом 2019 року. Так, протягом 2017-2019 років
13 ДПРЗ, 81 ДПРЧ, 102 ДПРЧ, 22 ДПРЧ та 45 ДПРЧ були виділені незначні кошти в
розвиток інформаційних систем.
З позитивного боку відзначені підрозділи, які вносять найбільший внесок в
розвиток інформаційних систем, це - 3 ДПРЗ, 21 ДПРЗ, 7 ДПРЗ, 6 ДПРЗ.
На підставі проведеного аналізу роботи зональних вузлів зв’язку, програм
розвитку підпорядкованих підрозділів на 2020 рік та витрат на закупівлю засобів
зв’язку протягом 2019 року, Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Начальникам підпорядкованих підрозділів:
з метою забезпечення об'єктивного контролю за достовірністю приймання та
обліку інформації, що надходить до оперативно-диспетчерської служби
підпорядкованих підрозділів через засоби зв'язку, а також контролю за діями чергових
фахівців оперативно-чергової служби щодо реагування на надзвичайні ситуації та
звернення громадян, посилити контроль за виконанням наказу Головного управління
від 07.09.2017 № 314 «Про затвердження Порядку реєстрації радіо та телефонних
розмов чергових фахівців оперативно-чергових служб Головного управління та його
підпорядкованих підрозділів».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника
Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління
полковника служби цивільного захисту Гусинського В.В.
Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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