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Щодо забезпечення пожежно-рятувальних
підрозділів області пожежною технікою,
паливно-мастильними матеріалами,
пожежно-технічним обладнанням,
речовим майном та іншими
матеріально-технічними засобами.

Управлінням ДСНС України у Волинській області постійно проводиться
робота щодо забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області пожежною
технікою,
паливно-мастильними
матеріалами,
пожежно-технічним
обладнанням, речовим майном та іншими матеріально-технічними засобами.
З метою утримання в належному стані матеріально-технічної бази, за
рахунок надання платних послуг, проводиться робота по наповненню коштами
спеціального фонду підрозділів області. Станом на 01 квітня 2021 року план
надходження коштів до спеціального фонду підрозділів має становити 25 %,
виконання складає – 24,21 % від річного плану. Хочу відмітити що лише шість
підрозділів області справляється з виконанням плану. Більшість частин на
сьогоднішній день не в повному обсязі дотримуються вказівки начальника
управління та мають недовиконання плану особливо низькі показники в 17 ДПРЧ
смт Турійськ — 9,54 % та 16 ДПРЧ смт Стара-Вижівка — 11,58 %.
Наголошую керівникам на активізацію роботи в даному напрямку.
Продовжується реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги. В
березні місяці було проведено тендер на закупівлю спеціалізованого пожежного
автомобіля газодимозахисної служби на суму 92 600 євро сума закупівлі буде
складати близько 72600 євро, що дозволило нам зекономити близько 20000 євро.
Загалом за грантові кошти в підрозділи було видано майна на загальну суму 565
000 євро.
Також заплановано в І півріччі закупівлю 4-х дихальних апаратів на
стисненому повітрі, інтерактивного симулятора з комп’ютерною програмою для
проведення реанімаційних заходів, 2-х манекенів для навчання з пошуку
потерпілого і надання першої допомоги та іншого майна на суму близько 14 тис.
євро.
З початку року централізовано від ДСНС отримано ПММ в кількості 6000
л бензину А-92 та 6000 л дизельного палива на суму 260 тис. грн., які розподілено
між підпорядкованими підрозділами області відповідно до їх потреб також
передбачено 565 тис.грн. загального фонду для закупівлі ПММ.

Наголошую керівникам підрозділів про економне використання паливомастильних матеріалів та вчасному проведенні їх закупівлі відповідно до вимог
чинного законодавства.
Хочу відмітити про необхідність проведення роботи керівництвом
підрозділів щодо співпраці з органами місцевого самоврядування та
організаціями різних форм власності по залученню коштів та майна в якості
субвенцій, гуманітарної та благодійної допомоги. Станом на 05 квітня 2021 року
підрозділам області вдалось залучити 57 тис.грн. Від органів місцевого
самоврядування (16 ДПРЧ — отримано бензопилу вартістю 12 тис.грн., 8 ДПРЧ
отримано рукава пожежні вартістю 3 тис.грн., 1 ДПРЗ, 9 ДПРЧ, 12 ДПРЧ
отримано ПММ на суму 25, 32 та 9,5 тис.грн.).
За останні декілька років було отримано значну кількість спеціальної
техніки а саме 20 автоцистерн, 7 САРМ-Л, 2 САРМ-С, 15 легковихспеціалізованих автомобілів повністю укомплектовану ПТО та спеціальним
майнов для проведення аварійно-рятувальних робіт. Хотів би наголосити
керівникам підрозділів на збереженні техніки та її комплектності відповідно до
формулярів машин, не допускати його втрат та знищення через необережне
поводження, забезпечити дотримання фінансової дисципліни в підрозділах.
Хотів би наголосити на економному споживанні енергоносіїв та житловокомунальних послуг, керівникам підрозділів взяти на особистий контроль питання щодо недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоносії та
комунальні послуги та дотримання встановлених лімітів а також дотримання
планів заходів з енергозбереження на 2021 рік.
На даний час наявна кредиторська заборгованість :
1 ДПРЗ за водопостачання - (8906,23 грн.), за електроенергію (38811,30 грн.), за
використання природного газу (5138,76 грн.);
4 ДПРЧ за теплопостачання - ( 15223,37 грн.), за електроенергію (70044,16 грн.);
5 ДПРЧ за електроенергію (4908,39 грн.) та природний газ (13900 грн.);
АРЗ СП за використання електроенергії (25296,13 грн.).
Також нагадую що до 16 квітня 2021 року відповідно до вказівки УДСНС
України у Волинській області від 11.08.2020 року № 48-01-2577/48-10
начальникам підрозділів потрібно провести аналіз виконання заходів
опалювального сезону 2020/2021 та надати довідку щодо виконання планів з
енергозбереження.
За 2020 рік за кошти загального фонду швейною майстернею АРЗ СП
УДСНС України у Волинській області було обшито літнім форменим одягом всі
підрозділи області. Оскільки на 2021 рік фінансування обмежене, наголошую на
необхідності забезпечення особового складу форменим одягом за кошти
спеціального фонду, а саме — куртками зимовими повсякденними робочими.
Також хочу звернути увагу на виконання вказівки від 19.01.2021 року № 48-01208/48-10 “Про порядок забезпечення форменим одягом осіб рядового та
начальницького складу за кошти спеціального фонду”, дуже мала активність
серед підрозділів, щодо забезпечення форменим одягом свого підлеглого
особового складу.
Оскільки на протязі року відбувається постійна зміна кадрів (звільнення,
прийом на роботу нових працівників, від командировані на навчання, тощо) акцентую на тому, щоб був створений резерв в кожному підрозділі з розрахунку
10%, для забезпечення таких підлеглих форменим одягом, а саме тканиною та

кравецькими додатками (для пошиття форми швейною майстернею) та передбачені кошти для закупівлі готового речового майна (взуття, футболок, шапок,
тощо).
1. Проводити забезпечення підрозділів області сучасними зразками пожежнорятувального обладнання та іншими матеріально-технічними засобами за
рахунок централізованих закупівель ДСНС України, коштів загального і
спеціального фондів, субвенцій та благодійної допомоги.
Термін: постійно
2. Забезпечити використання паливо-мастильних матеріалів, придбаних за
кошти загального і спеціального фондів, згідно вимог чинного законодавства та
проводити заходи щодо їх економії.
Термін: постійно
3. Впроваджувати в підрозділах заходи з енергозбереження з метою
економії енергоносіїв та дотримання належних температурних показників в
службових приміщеннях.
Термін: постійно
4. Забезпечити особовий склад підпорядкованих підрозділів сучасними
зразками бойового одягу за рахунок коштів субвенцій та спеціального фонду.
Термін: до кінця 2021 року,
5. Керівникам підрозділів постійно долучатись до бюджетного планування в
органах місцевого самоврядування та співпрацювати з організаціями різної
форми власності, щодо гуманітарної та благодійної допомоги.
Термін: постійно
6. Керівникам підрозділів області забезпечити постійний контроль за
збереженням спеціальної техніки та матеріально-технічних цінностей, не
допускати його втрат та знищення через необережне поводження, забезпечити
дотримання фінансової дисципліни в підрозділах.
Термін: постійно
7. Підтримувати в належному технічному стані будівлі пожежних депо та
спеціальну техніку і обладнання підрозділів, проводячи їх капітальний та
поточний ремонти.
Термін: постійно
8. Закупівлю товарів робіт і послуг на суму понад 50 тис. грн. за одиницю або
комплект за державні кошти здійснювати відповідно до редакції Закону України
“Про публічні закупівлі” від 19 квітня 2020 року № 922-VIII.
Термін: постійно

