від "11" січня 2018 року

№ 10-р
м. Знам’янка

Про організацію навчання керівного
складу та фахівців з питань
цивільного захисту району
у 2018 році
Відповідно до статей 19, 40, 91 Кодексу цивільного захисту України,
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року
№ 444, Порядку навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана із організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року
№ 819, Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні
центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за
№ 624/25401, Положення про організацію навчального процесу з
функціонального навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 21 жовтня 2014 року № 1112, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05 листопада 2014 року за № 1398/26175, розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 грудня
2017 року № 697-р "Про організацію навчання керівного складу та фахівців з
питань цивільного захисту області у 2018 році" та з метою забезпечення
функціонального навчання керівних кадрів з цивільного захисту:
1.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, сільським головам:
1) забезпечити виконання Плану комплектування навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області
з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік
(додається);

2
2) вжити заходів щодо передбачення у проектах місцевих бюджетів та
кошторисах видатків на 2018 рік для направлення відповідних посадових осіб
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, на навчання до навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області;
3) до 30 серпня 2018 року визначити потребу в навчанні керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, у 2019 році та надати заявку на функціональне
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту до відділу культури і
туризму райдержадміністрації, за формою що додається.
2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації до 30 вересня
2018 року визначити щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців
Знам'янського району, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, у 2019 році та надати узагальнену заявку
на функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у
2019 році.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

Додаток 1
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
11 січня 2018 № 10-р
ПЛАН
комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області
з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, на 2018 рік
(Знам'янський район)
№
Прізвище, ім'я по
Державне За
Термін
катеНазва категорії слухачів
батькові слухачів,
Посада
замовлен- дого- проведенгорії
посада
ня
вором ня занять
1
2
3
4
5
6
7
Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного
захисту
1
Керівники місцевих органів
Шульга
Петрівський сільський
1
26-30.03
виконавчої влади, органів
Леонід Михайлович
голова
місцевого самоврядування,
Стиркуль
Дмитрівський
1
18-22.06
суб'єктів господарювання та
Наталія Євстафіївна
сільський голова
навчальних закладів незалежно
Кондратенко
Мошоринський
1
22-26.10
від форми власності, а також їх
Олексій Григорович
сільський голова
заступники
Борідченко
Суботцівський
1
26-30.11
Андрій Васильович
сільський голова
Савлук
Директор ОНЗ "Субот1
21-24.05
Анатолій Григорович цівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної
ради Кіровоградської
області"

2
1

2

3
Чекан
Марія Григорівна

Шаповал
Наталія Анатоліївна

Суржко
Наталія
Володимирівна

4
Директор ОНЗ "Мошоринська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної
ради Кіровоградської
області"
Завідувач філії
"Макариський НВК
"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" ОНЗ "Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка
Знам'янської районної
ради Кіровоградської
області"
Завідувач філії
"Казарнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної
ради Кіровоградської
області"

Продовження додатка 1
5
6
7
1
21-24.05

1

26-29.06

1

26-29.06

3
1
2

3

2
Посадові особи, які очолюють
комісії з питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій місцевих
органів виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування, комісії з питань
надзвичайних ситуацій суб'єктів
господарювання та навчальних
закладів незалежно від форми
власності, та відповідальні
секретарі комісій

3
Стерлянко
Ольга Михайлівна

4
Інспектор військовооблікового столу
Володимирівської
сільської ради
Бубнова
Секретар Петрівської
Світлана Степанівна сільської ради
Кашма
Начальник служби
Анатолій Михайлович економічної безпеки
ТОВ "АФ "Іванківці"
Мазур
Землевпорядник
Світлана
Мошоринської
Олександрівна
сільської ради
Яцишина
Секретар
Оксана Василівна
Володимирівської
сільської ради
Керівники структурних
Волчок
Начальник відділу
підрозділів (департаментів,
Олександр Іванович
культури і туризму
управлінь, відділів, секторів)
райдержадміністрації
центральних та місцевих органів Штефан
Заступник начальника
влади та органів місцевого
Олена Миколаївна
управління
самоврядування, які забезпечують
агропромислового
у межах законодавства виконання
розвитку
завдань цивільного захисту у
райдержадміністрації
певній сфері суспільного життя з
питань цивільного захисту

Продовження додатка 1
5
6
7
1
21-23.05

1

21-23.05
1

09-11.07

1

23-25.10

1

23-25.10

1

19-23.02

1

19-23.02

4
1

2

3

4
Кіріченко
Заступник начальника
Наталія Костянтинівна управління, начальник
відділу з питань праці,
сім'ї та нагляду за
додержанням пенсійного законодавства
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Гнатюк
Головний спеціаліст
Вікторія Валеріївна
відділу культури і
туризму
райдержадміністрації
Іванова
Начальник управління
Алла Іванівна
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Сидоренко
Начальник відділу
Віта Григорівна
освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації
Бабіч
Начальник відділу
Тетяна Миколаївна
регіонального розвитку,
містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

Продовження додатка 1
5
6
7
1
19-23.02

1

19-23.02

1

24-28.09

1

24-28.09

1

24-28.09

5
1

4

2

Посадові особи місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування,
працівники суб'єктів
господарювання, які очолюють
евакуаційні органи, виконують
обов'язки секретарів
евакуаційних комісій

3

4
Чорна
Начальник управління
Надія Миколаївна
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Чубін
Начальник відділу
Ірина Юріївна
економічного розвитку,
торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
Панасюк
Секретар Богданівської
Тетяна Миколаївна
сільської ради
Лелека
Інспектор військовоЛеонід Іванович
облікового столу
Богданівської сільської
ради
Овчарук
Керівник вокальноІгор Валерійович
інструментального
ансамблю Трепівського
сільського будинку
культури
Базан
Секретар
Світлана Анатоліївна Мошоринської
сільської ради
Денис
Касир Петрівської
Олександра
сільської ради
Миколаївна

Продовження додатка 1
5
6
7
1
24-28.09

1

24-28.09

1

11-13.04
1

11-13.04

1

11-13.04

1

11-13.04

1

29-31.05

6
1

5

6

7

2

3
Ярмошевич
Ніна Адамівна

Продовження додатка 1
5
6
7
1
29-31.05

4
Завідуюча Саблінським
сільським будинком
культури
Дудник
Спеціаліст Петрівської
1
29-31.05
Наталія Іванівна
сільської ради
Чорний
Спеціаліст Петрівської
1
29-31.05
Микола Іванович
сільської ради
Кулик
Секретар Дмитрівської
1
29-31.05
Сергій Іванович
сільської ради
Шаповал
Директор Дмитрів1
11-13.04
Валентина
ського комунального
Михайлівна
підприємства
Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
Керівники робіт з ліквідації
Чернявська
Секретар Трепівської
1
18-20.09
наслідків надзвичайної ситуації
Тетяна Василівна
сільської ради
місцевих органів виконавчої
Барвінок
Інженер з охорони
1
18-20.09
влади, органів місцевого
Тарас Леонідович
праці ТОВ "АФ
самоврядування, суб'єктів
"Іванківці"
господарювання та навчальних
Мороз
Головний інженер ФГ
1
18-20.09
закладів незалежно від форми
Володимир
"Мороз А.П."
власності
Анатолійович
Особи, які очолюють
Радченко
Директор районного
1
25-27.06
територіальні та об'єктові
Дмитро Миколайович комунального
формування цивільного захисту
підприємства
та їх структурні підрозділи
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
Фахівці, які виконують обов'язки, Овчарук
Художній керівник
1
04-06.09
пов'язані із забезпеченням
Валерій Анатолійович Трепівського сільського

7
1
8

2
техногенної та пожежної безпеки
Керівники навчальних груп з
підготовки працівників суб'єктів
господарювання діям у
надзвичайних ситуаціях, а також
інструктори консультаційних
пунктів при органах місцевого
самоврядування

3

4
будинку культури
Руснак
Спеціаліст
Неля Пилипівна
Мошоринської
сільської ради
Капуста
Бухгалтер
Оксана Василівна
Володимирівської
сільської ради
Баргамін
Соціальний працівник
Людмила Миколаївна Іванковецької сільської
ради
Ігнатьєва
Спеціаліст ІІ категорії
Лариса Іванівна
Петрівської сільської
ради
Лавріненко
Інспектор військовоВалентина Іванівна
облікового столу
Казарнянської
сільської ради
Юрист-консульт
Суботцівської сільської
ради
Болдирєв
Провідний спеціаліст
Михайло
відділу з питань праці
Володимирович
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Усього

Продовження додатка 1
5
6
7
1

1

02-04.10

1

02-04.10

1

02-04.10

1

27-29.11

1

27.29.11

1

25
______________________________

02-04.10

27-29.11

19

Додаток 2
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
11 січня 2018 № 10-р
Форма
Бланк суб'єкта господарювання
ЗАЯВКА
на функціональне навчання за договорами (на платній основі) керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з
питань цивільного захисту ________________________________ у 2019 році
(назва суб'єкта господарювання)

Просимо включити до плану комплектування навчально-методичного
центру цивільного захисту та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів цивільного захисту на 2019 рік, наступних осіб:
№ Назва категорії
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові

Кількість
осіб

Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту
1
2
Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків
1
2
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту
1
2
Оплату відповідно до наданого рахунку та договору про надання освітніх
послуг гарантую.

2
Продовження додатка 2
Просимо врахувати терміни проведення практичних заходів для
здійснення методичного супроводу педагогічними працівниками навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області:
№
Форма практичної підготовки, періодичність
з/п
проведення
1
Комплексне об'єктове навчання (раз на 3 роки)
2
Комплексне об'єктове тренування (щороку)
3
Спеціальні об'єктові тренування
спеціалізованих служб та формувань
цивільного захисту (щороку, крім року
проведення КОН)
4
Протипожежне тренування (щороку двічі на
рік)
5
Протиаварійні тренування (щороку на об'єктах
підвищеної небезпеки)

Керівник суб'єкта господарювання

Дата проведення
у 2019 році

___________ ________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

