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

06.08.2019

№ 118

Про організацію виконання наказу
ДСНС від 01.08.2019 № 455 “Про
реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 29.07.2019 № 8-10”

З метою організації та забезпечення неухильного виконання в ІДУЦЗ
наказу ДСНС від 01.08.2019 № 455 “Про реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 29.07.2019 № 8-10”
НАКАЗУЮ:
1. Заступникам начальника Інституту відповідно до розподілу
функціональних обов’язків та повноважень, помічникам, керівникам
структурних підрозділів під персональну відповідальність організувати роботу
щодо виконання Плану ІДУЦЗ з реалізації рішень Колегії ДСНС від 29.07.2019
№ 8 “Про результати роботи ДСНС у першому півріччі та завдання на друге
півріччя 2019 року”, № 9 “Про результати внутрішнього аудиту в системі ДСНС
за перше півріччя 2019 року”, № 10 “Про результати фінансово-економічної
діяльності, стан оплати праці в системі ДСНС у першому півріччі та завдання на
друге півріччя 2019 року”(додається), в повному обсязі та у визначені терміни.
2. Пріоритетними завданнями на друге півріччя 2019 року вважати:
подальшу реалізацію заходів реформування системи ДСНС;
продовження практики надання методичної допомоги органам влади та
територіальним громадам з реалізації заходів у сфері цивільного захисту;
суворе дотримання законодавства у сфері державних закупівель і
фінансової дисципліни;
подальшу роботу щодо профілактики корупційних проявів.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Інституту
полковник служби цивільного захисту

Сергій ЄРЕМЕНКО

Додаток
до наказу ІДУЦЗ
06.08.2019 № 118
ПЛАН
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
з реалізації рішень Колегії ДСНС України від 29.07.2019 № 8-10
1. Забезпечити постійний внутрішній контроль в ІДУЦЗ відповідно до
актів законодавства.
Заступники начальника ІДУЦЗ,
Бойко А.П.
Термін - постійно
2. Забезпечити
ефективне використання бюджетних коштів за цільовим призначенням;
своєчасну виплату заробітної плати та грошового забезпечення особового
складу і працівникам;
виконання заходів з енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на
комунальні послуги та енергоносії, зокрема шляхом реалізації інвестиційних
проектів;
вжиття заходів із погашення кредиторської заборгованості за рахунок
коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та зменшення
дебіторської заборгованості;
Лойок С.О.
Термін - упродовж 2019 року
надання інформації до Департаменту економіки і фінансів про стан
виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу і
працівникам та не допущення виникнення заборгованості з оплати праці.
Лойок С.О.
Термін - до 5 числа щомісяця
(статистична),
щоп’ятниці
(щотижнева)
3. Організувати опрацювання питань, в межах повноважень ІДУЦЗ, щодо
визначення основних завдань наукового забезпечення діяльності ДСНС,
тематики наукових досліджень та науково-технічних розробок.
За результатами роботи надати до Департаменту персоналу пропозиції до
проекту Плану наукової і науково-технічної діяльності у ДСНС на 2020 рік для
узагальнення.
Михайлов В.М.
Потеряйко С.П.
Термін - 01.10.2019 року

4. Забезпечити підготовку та направлення до Департаменту персоналу
пропозицій до кадрового резерву на 2020 рік осіб середнього і старшого
начальницького складу служби цивільного захисту для призначення на вищі
посади номенклатури ДСНС, з урахуванням досягнутих результатів служби,
стану дисципліни і висновку атестаційної комісії ІДУЦЗ.
Романюк І.П.
Нешпор О.В.
Термін - 10.12.2019 року
__________________________________________________________

