Додаток 8
до п.1.6. Настанови
щодо
організації
соціальногуманітарної роботи з рядовим і
начальницьким
складом
та
працівниками
органів
і
підрозділів цивільного захисту
ЗВІТ
про проведені заходи соціально-гуманітарної роботи
в органах (підрозділах) цивільного захисту
(за ___ півріччя, рік) 200_ року

№з/п

Найменування показників
1. Загальні дані

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

за анало
гічний
період
минулого
року
пів рік
річ
чя

Звітні
дані
за 200_
рік
пів
річ
чя

рік

Загальна кількість підпорядкованих підрозділів
Кількість
працівників,
які
безпосередньо
організовують та проводять соціально-гуманітарну
роботу (кадрове забезпечення)
Проведено семінарів (інструкторсько-методичних
занять) з працівниками по роботі з персоналом
щодо організації та методики
проведення
соціально-гуманітарної роботи з особовим складом
Проведено вивчень стану соціально-гуманітарної
роботи з особовим складом в підрозділах та
результати роботи розглянуто на оперативних
нарадах при керівникові апарату управління
Здійснено перевірок підрозділів кураторами згідно
типового план-завдання, із складанням довідок
(всього)
Проведено заслуховувань звітів кураторів на
оперативних нарадах при керівникові за
результатами їх роботи в підрозділах в т. ч. із
питань
соціально-гуманітарної
роботи,
які
визначені типовим план-завданням
Притягнуто працівників до дисциплінарної
відповідальності за результатами перевірок стану
організації та проведення соціально-гуманітарної
роботи, зміцнення службової дисципліни в
підрозділі за поданнями кураторів.
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2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

ІІ. Інформаційно-пропагандистські заходи
Проведено:
інструктивно-методичних занять (зборів) з
керівниками груп гуманітарної підготовки
оглядів-конкурсів на кращого керівника групи
гуманітарної підготовки
лекцій
загальних інформувань
правових інформувань
Кількість груп гуманітарної підготовки (всього)
Організовано та проведено зустрічей особового
складу з представниками правоохоронних органів
(всього), з них:
МВД / ДАІ
суддями
прокурорами
Організовано та проведено зустрічей з народними
депутатами України / депутатами інших рівнів
Оформлено нових та оновлено діючих стендів
наочної агітації та інформування (всього), з них:
на території
в приміщеннях
ІІІ. Соціальна робота
Проведено зустрічей керівників усіх рівнів з
підлеглими працівниками (всього), з них:
особистий прийом
вечори запитань та відповідей
Виявлено сімей працівників, в яких склалися
конфліктні стосунки
Кількість конфліктних сімей, яким надано
своєчасну допомогу у вирішенні проблемних
питань
Надано
допомогу у вирішенні соціальнопобутових проблем:
cім’ям працівників, які загинули при виконанні
службових обов’язків
учасникам бойових дій
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
працівникам, які мають багатодітні сім’ї
ветеранам та пенсіонерам
іншим категоріям працівників.
Кількість працівників, де вивчено та узагальнено
інформацію про їх сімейно-побутові, соціальні
2

3.6

3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

5.1
5.2
5.3

проблеми та внесено відповідні дані до
Соціального паспорту
Заслухано керівників усіх рівнів на нарадах,
засіданнях кадрових комісій щодо організації
соціально-гуманітарної роботи з особовим складом
Кількість працівників, які керують (особистим / за
дорученням) автомототранспортом
Кількість
працівників,
які
є
власниками
мисливської вогнепальної зброї (зареєстровані у
дозвільній системі)
ІV. Наставництво
Кількість
молодих
спеціалістів-випускників,
призначених на посади
Кількість осіб, які пройшли первинну підготовку і
призначено на посади
Над
скількома
молодими
працівниками
організовано наставництво
Підготовлено
висновків
психологів
щодо
психологічної
сумісності
наставника
та
підшефного
Заслухано звітів на нарадах, зборах:
наставників
підшефних
Кількість характеристик-відгуків залучених до
особових справ з допуском до самостійного
несення служби
Над
скількома
працівниками
завершено
наставництво із складанням висновків-звітів
Кількість заохочених наставників за підсумками
роботи з молодими працівниками
Кількість покараних наставників за неякісну
роботу з підшефними
Кількість молодих працівників, яким продовжено
термін наставництва
Кількість звільнених
зі служби молодих
спеціалістів:
на першому році служби
на другому році служби
на третьому році служби
V. Робота громадських формувань
Кількість створених Рад загальних зборів
Проведено Загальних зборів (всього)
На Загальних зборах розглянуто питання щодо:
результатів наставництва
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поліпшення соціально-гуманітарної роботи з
особовим складом
зміцнення дисципліни та попередження порушень
про порушення працівниками дисципліни і
законності на службі та у позаслужбовий час
винесено рішень про застосування заходів
громадського впливу до порушників дисципліни
5.4 Проведено зустрічей керівництва з головами Рад
ветеранських організацій
5.5 Кількість заходів, в яких взяли участь ветерани:
засідання атестаційних комісій
проведення занять зі службової підготовки
суддівство
оглядів-конкурсів
професійної
майстерності
тематичні вечори
VІІ. Культурно – просвітницька робота та організація дозвілля
7.1 Кількість:
клубів
кімнат по роботі з особовим складом (актових зал,
світлиць)
бібліотек та бібліотечних куточків
музеїв та кімнат історії органу (підрозділу)
7.2 Створено та постійно функціонує:
колективів художньої самодіяльності (ВІА, гуртів)
танцювальних колективів
духових оркестрів
команд КВН
7.3 Кількість учасників художньої самодіяльності
(всього) / з них, членів сімей працівників МНС
7.4 Організовано та проведено:
концертів
виставок образотворчого мистецтва
фотовиставок
урочистих культурно-масових заходів на честь
знаменних дат і подій
оглядів-конкурсів
колективів
художньої
самодіяльності
творчих зустрічей з представниками культури та
мистецтва
VІІІ. Пропаганда здорового способу життя
8.1 Кількість:
спортивних комплексів
спортивних майданчиків
майданчиків з навчальними баштами
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8.2

8.3
8.4

тренажерних залів
Проведено фізкультурно-оздоровчих та спортивномасових заходів з працівниками та членами їх
сімей.
Кількість проведених гарнізонних (обласних)
спортивних змагань серед особового складу
Кількість майстрів спорту / кандидатів у майстри
спорту

Підпис керівника
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