
 

 
Святошинське районне управління Головного 

управління ДСНС України у м. Києві 
 

 
В А Ж Л И В А   І Н Ф О Р М А Ц І Я 

 

 Звертаємо увагу громадян щодо механізмів антикорупційних заходів, направлених 
на попередження корупційних проявів співробітниками ДСНС України та надаємо 
контактні данні осіб і підрозділів, яких можна повідомити про факти корупційних 
правопорушень та неналежне виконання службових обов’язків співробітниками ДСНС 
України у м. Києві, письмово за адресою:  

                                            03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 69/1 
                                            01601, м. Київ, вул. Володимирська,13, 
                                            01030, м. Київ, вул. О.Гончара, 55а,  
                                                     

звернутися з електронним листом або за телефоном:  

 

 Також повідомляємо, що в Святошинському РУ ГУ ДСНС України у м. Києві 
функціонує «телефон довіри», «анонімна поштова скринька», журнал «Відгуків та 
пропозицій», а також на офіційному веб-порталі ДСНС в розділі «Звернення 
громадян» функціонує рубрика «Інтернет-приймальня», за допомогою якої, Ви маєте 
можливість звернутися до Держслужби з надзвичайних ситуацій. 

 
 

 
 
 

Телефон довіри ДСНС України (044) 289–12–41 
(цілодобово) 

 

Електронна адреса ДСНС України terminova_upk@mns.gov.ua 
 

Телефон довіри ГУ  ДСНС України у м. Києві (044) 272 32 79 
 

Електронна адреса ГУ  ДСНС України у м. Києві terminova_ mns@ukr.net 
 

Т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у м. Києві 
полковник служби цивільного  захисту 
Кисельов В’ячеслав Ігорович 

 
(044) 226-20-24 

 
 

Начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції  
Головного управління ДСНС України у м. Києві 
Борис Валерій Павлович 

 
(044) 278-47-04 

 
 

Начальник Святошинського районного управління 
Головного управління ДСНС України у м. Києві 
полковник служби цивільного  захисту 
Деревинський Юрій Володимирович 

 
(044) 443-67-25 

 
 

mailto:terminova_upk@mns.gov.ua
mailto:terminova_%20mns@ukr.net


  
Державна служба України  
з надзвичайних ситуацій 

 
В А Ж Л И В А   І Н Ф О Р М А Ц І Я 

 
З метою виконання реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, 
поширення зворотного зв’язку між громадянами та посадовими особами апарату 
ДСНС України, оперативного і своєчасного реагування на гострі проблеми у сфері 
кадрових питань та невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних 
дій з боку посадових осіб ДСНС України, надаємо інформацію про функціонування 
телефону довіри та електронної поштової скриньки довіри з питань, що стосуються 
сфери роботи з персоналом 
 

 
 

Виконуючий обов’язки 
 директора Департаменту персоналу  
Доценко Олександр Володимирович  

(звернення з кадрових питань) 
 

телефон довіри роб. (044) 247 – 31 – 77 
моб. (067) 240 – 57 – 27 

 

електронна поштова 
скринька довіри dotsenko@mns.gov.ua 


