ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________
НАКАЗ
(з основної діяльності)

14.02.2018

Київ

№ 20

Про організацію виконання наказу
ДСНС від 08.02.2018 № 97 «Про
реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 02.02.2018 №1-3»

З метою організації та забезпечення неухильного виконання в ІДУЦЗ
наказу ДСНС від 08.02.2018 № 97 «Про реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 02.02.2018 № 1-3»
НАКАЗУЮ:
1.Заступникам начальника Інституту відповідно до розподілу
функціональних обов’язків та повноважень, помічнику, керівникам структурних
підрозділів під персональну відповідальність організувати роботу щодо
виконання Плану ІДУЦЗ з реалізації рішень Колегії від 02.02.2018 № 1 “Про
результати роботи ДСНС у 2017 році та завдання на перший квартал
2018 року”, № 2 “Про результати внутрішнього аудиту у системі ДСНС у 2017
році”, № 3 “Про результати фінансово-економічної діяльності та стан оплати
праці у системі ДСНС у 2017 році” (додається), в повному обсязі та у визначені
терміни.
2. Пріоритетними завданнями вважати:
подальшу реалізацію заходів реформування системи ДСНС;
продовження практики надання допомоги органам влади та
територіальним громадам з реалізації заходів у сфері цивільного захисту;
суворе дотримання законодавства у сфері державних закупівель та
фінансової дисципліни;
продовження роботи щодо профілактики корупційних проявів у системі
ДСНС.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)
підполковник служби цивільного захисту

А.В. Пруський

Заступник начальника Інституту
(з матеріально-технічного забезпечення)
генерал-майор служби
цивільного захисту

І.П. Романюк

Т.в.о. юрисконсульта

О.С. Павлова

Начальник сектора
документального забезпечення та
архівної роботи

М.М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи

Пліса О.Г.

Додаток
до наказу ІДУЦЗ
14.02.2018№ 20
ПЛАН
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
з реалізації рішень Колегії ДСНС України від 02.02.2018 № 1-3.
1. Забезпечити:
ефективне та повне використання бюджетних коштів за цільовим
призначенням;
Лойок С.О.
Термін - впродовж року
виконання заходів з енергозбереження шляхом зменшення витрат на
комунальні послуги та енергоносії, у тому числі за рахунок реалізації
інвестиційних проектів;
Романюк І.П.
Скляренко В.Г.
Лойок С.О.
Термін - впродовж року
2. Провести роботу щодо збільшення надходжень до спеціального фонду
державного бюджету.
Єременко С.А.
Пруський А.В.
Лойок С.О.
Термін — впродовж року
3. Забезпечити постійний контроль за оплатою праці та нарахуваннями,
що вважати пріоритетними та здійснювати першочергово, не допускаючи
виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.
Про результати проведеної роботи надавати інформацію до Департаменту
економіки і фінансів ДСНС України.
Лойок С.О.
Термін — до 5 числа
щомісяця (статистична),
щоп’ятниці (щотижнева)
4. Надати інформацію до Департаменту економіки і фінансів щодо
використання коштів державного бюджету за 2017 рік і недопущення списання
їх до державного бюджету.
Лойок С.О.
Термін — 15.02.2018
5. Забезпечити контроль за поданням особами начальницького складу
служби цивільного захисту декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави, декларації за 2017 рік шляхом її заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
За результатами проведеної роботи надати проект звіту до Департаменту
персоналу.
Єременко С.А.
Нешпор О.В.
Мовчун В.С.
Термін - 24.03.2018

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

