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

16.05.2019

№ 84

Про організацію виконання наказу
ДСНС від 26.04.2019 № 267 “Про
реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 23.04.2019 № 4-7”

З метою організації та забезпечення неухильного виконання в ІДУЦЗ
наказу ДСНС від 26.04.2019 № 267 “Про реалізацію рішень Колегії ДСНС
України від 23.04.2019 № 4-7”
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 України
від 23.04.2019 № 4 “Про результати роботи ДСНС у січні-березні та завдання на
другий квартал 2019 рік”, № 5 “Про заходи щодо протидії пожежам у природних
екесистемах впродовж весняно-літнього пожежонебезпечного періоду”, № 6
“Про підсумки проходження опалювального періоду, стан розрахунків за
спожиті енергоносії і надані комунальні послуги, експлуатації в зимовий період
адміністративно-житлового фонду, будівель та споруд сфери управління ДСНС у
2018-2019 рр”, № 7 “Про результати фінансово-економічної діяльності, стан
оплати праці в системі ДСНС у січні - березні 2019 року” в повному обсязі та у
визначені терміни.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Інституту

П.Б. Волянський

Додаток
до наказу ІДУЦЗ
16.05.2019 № 84
ПЛАН
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
з реалізації рішень Колегії ДСНС України від 23.04.2019 № 4-7
1. Організувати та забезпечити виконання заходів щодо підвищення
оперативної готовності персоналу ІДУЦЗ у період святкування державних та
релігійних свят. Встановити системний контроль за станом внутрішньої служби
в ІДУЦЗ у вихідні та святкові дні.
Романюк І.П.
Нешпор О.В.
Термін - упродовж 2019 року
2. Забезпечити:
ефективне використання бюджетних коштів за цільовим призначенням;
виконання заходів з енергозбереження, забезпечуючи зменшення витрат на
комунальні послуги та енергоносії, у тому числі шляхом реалізації
інвестиційних проектів;
виконання заходів з енергозбереження з метою зменшення витрат на
комунальні послуги та енергоносії;
вжиття заходів із погашення кредиторської заборгованості за рахунок
коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та зменшення
дебіторської заборгованості;
збільшення надходжень до спеціального фонду;
Лойок С.О.
Громадська Л.В.
Термін - упродовж 2019 року
своєчасну виплату заробітної плати та грошового забезпечення особовому
складу і працівникам та не допускати виникнення заборгованості з оплати праці.
Лойок С.О.
Термін - до 5 числа щомісяця
(статистична),
щоп'ятниці (щотижнева)
3. Привести приміщення для проведення відеоконференцій у
відповідність
із
Технічними
вимогами
до
облаштування
студій
відеоконференцзв'язку в системі ДСНС, затвердженими наказом ДСНС від
20.11.2018 №674.
про виконання заходу доповісти через Департамент організації заходів
цивільного захисту.
Громадська Л.В.
Термін - до 25.12.2019

4. Забезпечити якісну підготовку та експлуатацію будівель та споруд
адміністративного фонду, зовнішніх мереж до осінньо-зимового періоду
2019/2020 року.
Громадська Л.В.
Термін - упродовж 2019 року
5. Неухильно дотримуватися положень статті 51 Бюджетного кодексу
України щодо здійснення платежів загального фонду за видатками після
погашення заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема
збільшувати обсяг коштів, що спрямовуються на зазначені цілі, за рахунок
власних надходжень до спеціального фонду та за рахунок зменшення інших
видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень.
Лойок С.О.
Громадська Л.В.
Термін - упродовж 2019 року
6. Згідно вимог наказу МВС від 08.06.2017 № 481 забезпечити належне та
своєчасне здійснення контролю за кожним видом енергетичних ресурсів та води
у межах установлених лімітів та неухильне дотримання встановлених лімітів
підпорядкованими розпорядниками бюджетних коштів.
Лойок С.О.
Громадська Л.В.
Термін - упродовж 2019 року
______________________________________________

