ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ

(з основної діяльності)

25.03.2019

м. Київ

№ 59

Про
підвищення
оперативної
готовності
та
забезпечення
реагування на надзвичайні ситуації у
період
проведення
виборів
Президента України

На виконання вимог наказу Державної служби України з надзвичайних
ситуацій від 21.03.2019 № 180 «Про підвищення оперативної готовності та
забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у період проведення виборів
Президента України» (з основної діяльності) та з метою належної організації
несення служби в Інституті
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним по Інституту (далі – відповідальна особа
від керівництва) ГРОМАДСЬКУ Ларису Володимирівну, заступника
начальника Інституту (з матеріально-технічного забезпечення) у період з 08.00
25 березня до 08.00 1 квітня 2019 року
2. Відповідальній особі від керівництва Інституту:
у період з 08:00 30 березня до 08.00 01 квітня 2019 року організувати
чергування відповідальних чергових з числа осіб начальницького складу
служби цивільного захисту Інституту (зміну чергових 31 березня 2019 року
здійснити о 10:00);
провести відповідні інструктажі з особами начальницького складу служби
цивільного захисту Інституту та з працівниками відділення охорони та
пропускного режиму Інституту, що залучаються до чергування.
Відповідальній особі від керівництва проводити перевірку несення
служби особами начальницького складу служби цивільного захисту та
контролерів на контрольно-пропускному пункті відділення охорони та
пропускного режиму, які перебувають на чергуванні в Інституті, не менше ніж
один раз на добу з прибуттям на робоче місце. В інший час – перебувати в
телефонному режимі, а у разі службової необхідності – прибути на робоче
місце протягом однієї години.

3. Черговим особам з числа осіб начальницького складу служби 30
березня до 08.00 1 квітня 2019 року:
здійснювати добове чергування в Інституті з 8.00 до 8.00 наступної доби:
майору служби цивільного захисту ТАРАНУ Валерію Олександровичу,
інженеру відділу ресурсного забезпечення Інституту, 30 березня 2019 року;
молодшому лейтенанту служби цивільного захисту ЧЕРНИШ Ірині
В’ячеславівні, фахівцю відділу ресурсного забезпечення Інституту, 31 березня
2019 року;
доповідати про стан справ в Інституті при прийнятті чергування та
під час вибуття з Інституту відповідальній особі від керівництва;
у випадку надзвичайної події терміново надавати інформацію
відповідальній особі від керівництва та мені особисто.
4. ГРОМАДСЬКІЙ Ларисі Володимирівні, заступнику начальника
Інституту (з матеріально-технічного забезпечення):
забезпечити облаштування місця для відпочинку (приміщення
гардеробної) чергових осіб, які перебувають на добовому чергуванні
в Інституті;
організувати чергування осіб технічного персоналу Інституту
з 08:00 30 березня до 08.00 1 квітня 2019 року, згідно затвердженого графіку.
5. Начальнику відділення охорони та пропускного режиму Інституту
посилити охорону адміністративної будівлі Інституту.
6. Працівникам відділення охорони та пропускного режиму Інституту
з 08:00 30 березня до 08.00 1 квітня 2019 року, здійснювати добове чергування в
Інституті у посиленому режимі, відповідно до затвердженого графіку.
7. Заступникам начальника Інституту та керівникам окремих структурних
підрозділів Інституту:
вжити заходів щодо недопущення під час підготовки та проведення
виборів випадків адміністративного тиску на підпорядкований особовий склад і
працівників, незаконного втручання у виборчий процес, використання
посадовими особами службового становища, службових приміщень,
транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих політичних сил чи
кандидатів у Президенти України;
забезпечити за напрямами своєї діяльності заходи щодо недопущення
надзвичайних подій та порушень внутрішнього порядку;
перевірити до 14.00 29 березня 2019 року стан пожежної безпеки
службових приміщень, у тому числі навчальних аудиторій, робочих кабінетів,
сховищ, комор тощо, забезпечити надійність збереження майна і матеріальних
цінностей та доповісти письмово на моє ім’я.
8.
Заступнику
голови
пожежно-технічної
комісії
Інституту,
підполковнику служби цивільного захисту СКЛЯРЕНКУ Вячеславу
Григоровичу, до 15.00
29 березня 2019 року організувати перевірку
протипожежного стану приміщень Інституту, відключення електроживлення,
закриття та опечатування приміщень,
за результатами перевірки
скласти акти та доповісти письмово на моє ім’я.
9. Особам начальницького складу служби цивільного захисту задіяним на
чергування у складі пожежних постів, що організовуються ГУ ДСНС України

у м. Києві на об’єктах проведення виборів Президента України (відповідно до
списку, що додається) прибути на інструктаж до ГУ ДСНС України у м. Києві
(за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 13), відповідно до окремого
розпорядження.
Старшим групи призначити полковника служби цивільного захисту
ПАВЛОВА Сергія Сергійовича, начальника навчального відділу організації
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у сфері
цивільного захисту Інституту.
10. Особам начальницького складу служби цивільного захисту, які
залучені до чергування, надати дні відпочинку відповідно до чинного
законодавства.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти генерал-майора
служби цивільного захисту РОМАНЮКА Ігоря Павловича, заступника
начальника Інституту.
Начальник Інституту

П.Б. Волянський

