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НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯК ДОДАТКОВЕ 

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ 

  

Для виконання в повному обсязі покладених на ДСНС України завдань та 

обов’язків потрібна також значна та стабільна матеріально-технічна база. 

Оскільки на даному етапі розвитку нашого суспільства та розвитком 

технологій, ми все частіше стикаємося з різними небезпечними ситуаціями як 

природного так і техногенного характеру. А тому потрібно і покращення 

реагування з боку відповідних служб на такі події. Що не зовсім можливе при 

теперішньому фінансуванні.  

 Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій, окрім основної 

діяльності, які фінансується бюджетним коштом може надавати за запитом 

юридичних та фізичних осіб платні послуги протипожежного призначення, в 

тому числі із залученням пожежної, інженерної та спеціальної техніки та 

обладнання. Надання платних послуг фізичним особам та суб’єктам 

господарювання здійснюється відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 № 

1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства 

надзвичайних ситуацій» з метою забезпечення збільшення надходжень до 

спеціального фонду органів і підрозділів ДСНС за рахунок переліку 

господарських послуг, що можуть надаватися зазначеними підрозділами. 

Прийняття зазначеної постанови дозволяє забезпечити систематизацію платних 

послуг, які надаються органами і підрозділами та здійснити розмежування 

зазначених платних послуг, які можуть надаватися Державною службою 

України з надзвичайних ситуацій на державні, адміністративні та господарські. 

До платних послуг, які надаються ДСНС відносяться такі як: забезпечення 

пожежної охорони об'єкта, у тому числі із залученням техніки, під час 

проведення культурно-масових заходів та спортивних змагань, розроблення 

інструкцій, планів евакуації забезпечення пожежної охорони об'єкта, залучення 

пожежної техніки для  випробування опресування, промивання, продавлювання 



систем водопостачання та їх обладнання, монтаж, ремонт і перевірка надійності 

блискавкозахисту та замірювання опору ізоляції електромереж і 

електроустаткування, відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель 

будинків, відкривання квартир громадян та ґрат на вікнах і балконах, 

позаплановий  відбір проб та проведення аналізу повітря, води, пилу тощо у 

гірничих виробках, здійснення контролю за радіаційним станом виробок також 

ряд інших послуг. 

Формування вартості таких послуг здійснюється відповідно до 

економічно обґрунтованих планованих витрат підрозділів ДСНС України, 

визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, 

техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на 

матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді. 

Для нових підрозділів ДСНС України базою для формування вартості 

платних послуг є розрахункові фінансові показники. 

Розрахунок вартості платних послуг здійснюється з урахуванням 

показників прямих матеріальних витрат до яких включається вартість основних 

та оборотних засобів, які безпосередньо використовуються під час надання 

платної послуги (оснащення, матеріали, паливо, енергія), витрат на оплату 

праці та відрахування на соціальні заходи, інших прямих  витрат та непрямих 

витрат таких як тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, 

оренди приміщення, витрат на поточний ремонт, амортизація (знос) основних 

та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів. 

 Всі платні послуги надаються виключно на добровільних засадах за 

письмовими заявами зацікавлених юридичних або фізичних осіб та рішення 

про надання послуги керівником підрозділу ДСНС. Оплата за надані послуги 

здійснюється на підставі тарифів. Розрахунки за надання послуг здійснюються 

шляхом попередньої (повної або часткової) оплати або за фактом їх надання. 

Оплата здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через 

банківські установи та/або відділення поштового зв'язку. 



 Підсумовуючи вищевикладене, слід визначити що платні послуги 

являються одним з джерел наповнення спеціального фонду кошторису 

підрозділів ДСНС України. 
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