від "14" січня 2019 року

№ 4-р
м. Знам’янка

Про організацію навчання
керівного складу та фахівців
з питань цивільного захисту
району у 2019 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, 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 20 грудня 2018 року
№ 1048-р "Про організацію навчання керівного складу та фахівців з питань
цивільного захисту області у 2019 році" та з метою забезпечення
функціонального навчання керівних кадрів з цивільного захисту:
1. Затвердити щорічну потребу місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання Знам'янського району в
навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у 2019 році (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, рекомендувати 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 2019 рік
(Знам'янський район), що додається;
2) вжити заходів щодо передбачення у проектах місцевих бюджетів та
кошторисах видатків на 2019 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 2019 року визначити щорічну потребу в навчанні керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, у 2020 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 згідно з додатками 2 та 3.
3. Відділу культури і туризму райдержадміністрації до 30 вересня
2019 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 2020 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
2020 році до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області..
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
від 14 січня 2019 року № 4-р
ЩОРІЧНА ПОТРЕБА
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання Знам'янського району в навчанні керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, у 2019 році
№
з/п
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Категорії керівного складу та фахівців, діяльність яких
Кількість
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
осіб
цивільного захисту
2
3
Особи керівного складу органів управляння цивільного захисту
Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів
10
місцевого самоврядування і їх заступники
Керівники структурних підрозділів (управлінь, відділів,
6
секторів) місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, які забезпечують у межах
законодавства виконання завдань у певній сфері суспільного
життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань
цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні
спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)
Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого
8
самоврядування, які виконують обов'язки секретарів комісій з
питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Особи, як очолюють спеціалізовані служби цивільного
2
захисту, утворенні місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, та їх заступники
Особи, які очолюють територіальні формування цивільного
захисту та їх структурні підрозділи
Керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми
16
власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких
пов'язані із забезпеченням цивільного захисту
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного
захисту, утворенні суб'єктами господарювання незалежно від
форми власності

2
Продовження додатка
1
8.

2
3
Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного
захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи
територіальних формувань цивільного захисту
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту
9.
Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і
диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності
або у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної
небезпеки
10. Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та
формувань цивільного захисту і які залучаються до організації
та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і
об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного
контролю та радіаційно-хімічної розвідки
11. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи
2
тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту
12. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань
4
цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одинці) у
місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування та суб'єктах господарювання незалежно від
форми власності
13. Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при
органах місцевого самоврядування
УСЬОГО
48

________________________

Додаток 1
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 14 січня 2019 року № 4-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 2019 рік (Знам'янський район)
№
Державне За
Термін
Прізвище, ім'я по
катеНазва категорії слухачів
Посада
замовлен- дого- проведенбатькові слухачів
горії
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
Грінчак О.А.
Перший заступник голови районної
1
виконавчої влади, органів
державної адміністрації
місцевого самоврядування і їх
Магась Л.М.
Іванковецький
1
заступники
сільський голова
Халявинська Т.А.
Казарнянський
1
сільський голова
21-25.01
Андрієнко В.М.
Диківський
1
сільський голова
Сарієва В.Б.
Секретар
1
Диківської сільської ради
Чернявська Т.В.
Секретар
1
Трепівської сільської ради

2
1

2

3
Базан С.А.
Яцишина О.В.
Чернікова Л.М.

Усаченко А.М.

2

Керівники структурних
підрозділів (управлінь, відділів,
секторів) місцевих органів
виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, які
забезпечують у межах
законодавства виконання
завдань цивільного захисту у
певній сфері суспільного
життя(крім штатних підрозділів
(посадових осіб) з питань
цивільного захисту, та осіб, які

Яценко О.В.
Пилипенко В.Л.

4
Секретар
Мошоринської сільської ради
Секретар
Володимирівської сільської ради
Заступник сільського голови з
питань фінансів, бухгалтерського
обліку та звітності Дмитрівської
сільської ради об'єднаної
територіальної громади
В.о. старости Макариського
старостинського округу
Дмитрівської об'єднаної
територіальної громади
Директор районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
Начальник архівного відділу
районної державної адміністрації
Начальник служби у справах дітей
районної державної адміністрації

Бондаренко Л.В.

Начальник відділу (центру)
надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації

Продовження додатка 1
5
6
7
1
1
1

1

1

1

02-06.09

07-11.10

11-15.11

3
1

2
очолюють територіальні
спеціалізовані служби і
формування цивільного захисту

3
Багно М.О.

Параскева О.В.

3

Посадові особи місцевих
органів виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування, які виконують
обов'язки секретарів комісій з
питань евакуації, комісій з
питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій

Овчарук І.В.
Ляшок О.П.
Погрібняк О.І.
Лавріненко В.І.
Коваленко Л.М.
Руснак Н.П.
Мойсеєва Е.Ю.
Лакатош Т.М.

4
Начальник відділу управління
персоналом та юридичного
забезпечення районної державної
адміністрації
Завідувач сектору запобігання і
виявлення корупції, режимносекретної, мобілізаційної роботи та
контролю районної державної
адміністрації
Спеціаліст по субсидіям
Трепівської сільської ради
Спеціаліст-бухгалтер
Трепівської сільської ради
Секретар
Казарнянської сільської ради
Інспектор ВОС
Казарнянської сільської ради
Інспектор ВОС
Дмитрівської ОТГ
Спеціаліст
Мошоринської сільської ради
Діловод
Суботцівської сільської ради
Керівник театрального колективу
Суботцівського сільського будинку
культури

Продовження додатка 1
5
6
7
1

25-29.11

1

1
1
18-20.03

1
1
1
1
1
1

03-05.06

4
1
4

6

2
3
Особи, які очолюють
Штефан О.М.
спеціалізовані служби
цивільного захисту, утворені
місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого
самоврядування, та їх
заступники
Білоус О.М.

Керівники суб'єктів
господарювання незалежно від
форми власності та їх
заступники, функціональні
обов'язки яких пов'язані із
забезпеченням цивільного
захисту

Бойчук С.Я.

Тарасюк О.В.

4
Заступник начальника управління –
начальник відділу організації
сільськогосподарського
виробництва та економічного
аналізу управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку
містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
Директор ОНЗ "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені І.Г.Ткаченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"
Завідувач філії "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" ОНЗ "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені І.Г.Ткаченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"

Продовження додатка 1
5
6
7
1

04-06.02

1
15-17.10.

1
25-28.02

1

5
1

2

3
Павленко О.Г.

Хомутова Л.В.

Степанова О.М.

Василенко Л.І.

4
Директор ОНЗ "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"
Завідувач філії "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" ОНЗ "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"
Завуч філії "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" ОНЗ "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"
Завідувач філії "Іванковецька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" ОНЗ "Дмитрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г.Шевченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області"

Продовження додатка 1
5
6
7
1

1

1

1

6
1

2

3
Цюпко В.С.

Шаповал Н.А.

Суржко Н.В.

4
Завідувач філії "Макариський
навчально-виховний комплекс
"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"
Заступник завідувача філії по
дошкільному підрозділу
"Макариський навчально-виховний
комплекс "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

1

1

7
1

2

3
Павленко Т.М.

Михайлова О.М.

Костелецька Г.Ф.
Дорощук В.Л.
Зімін М.А.
Міркотан Л.О.
Шаповал В.М.

4
Завідувач філії "Новороманівський
навчально-виховний комплекс
"Дошкільний навчальний заклад
І-ІІ ступенів" ОНЗ "Суботцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної ради
Кіровоградської області"
Завідувач філії "Топилянський
навчально-виховний комплекс
"Дошкільний навчальний заклад
І-ІІ ступенів" ОНЗ "Трепівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Знам'янської районної ради
Кіровоградської області"
Завідувач
Дмитрівським ДНЗ "Івушка"
Завідувач
Дмитрівським ДНЗ "Малятко"
Директор Макариського
сільського клубу
Директор Дмитрівського
сільського будинку культури
Директор ДКП "Дмитрівський
сількомунгосп"

Продовження додатка 1
5
6
7
1

1

1
1
1
1
1

8
Продовження додатка 1
1
2
3
4
5
6
7
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
11 Інженерно-технічні працівники, Животовська А.М.
Завідувач Суботцівським
1
26-28.02
які очолюють ланки, групи
ДНЗ "Колобок"
тощо з обслуговування
Шуліка Т.Д.
Статист
1
22-24.10
захисних споруд цивільного
Трепівської сільської ради
захисту
12 Посадові особи, на які
Коваленко Л.М.
Інспектор ВОС
1
20-22.05
покладені обов'язки з питань
Дмитрівської ОТГ
цивільного захисту (за
Руснак Н.П.
Спеціаліст
1
відсутності окремої штатної
Мошоринської сільської ради
одиниці) у місцевих органах
Русіна О.О.
Спеціаліст ІІ категорії
1
13-15.05
виконавчої влади, органах
Цибулівської сільської ради
місцевого самоврядування та
Орищенко Я.В.
Юрисконсульт
1
18-20.06
суб'єктах господарювання
Суботцівської сільської ради
незалежно від форми власності
Усього

______________________________

Додаток 2
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 14 січня 2019 року № 4-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 2020 році
(назва суб'єкта господарювання)

Просимо включити до 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 цивільного захисту на 2020 рік, наступних
осіб:
№ Назва категорії
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові

Кількість
осіб

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
1.
2.
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту
1.
2.
Особи,що залучаються підприємствами, установами та організаціями
до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань
цивільного захисту, пожежної безпеки та проводять навчання за
програмою спеціальної підготовки

2
Продовження додатка 2
Оплату відповідно до наданого рахунку та договору про надання освітніх
послуг гарантую.
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. Спеціальне об'єктове навчання (раз на 3 роки)
2. Спеціальне об'єктове тренування спеціалізованої
служби цивільного захисту (щороку, крім року
проведення спеціального об'єктового навчання)
3. Спеціальне об'єктове тренування формування
цивільного захисту (щороку, крім року проведення
спеціального об'єктового навчання)
4. Об'єктове тренування у вищому навчальному
закладі (щороку)
5. День цивільного захисту у загальноосвітньому та
професійно-технічному
навчальному
закладі
(щороку)
6. Тиждень
безпеки
дитини
у
дошкільному
навчальному закладі (щороку)

Керівник суб'єкта господарювання

Дата проведення
у 2020 році

___________ ________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 14 січня 2019 року № 4-р
Форма
ЩОРІЧНА ПОТРЕБА
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання Знам'янського району в навчанні керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту, у 2020 році
№
з/п
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Категорії керівного складу та фахівців, діяльність яких
Кількість
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань
осіб
цивільного захисту
2
3
Особи керівного складу органів управляння цивільного захисту
Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування і їх заступники
Керівники структурних підрозділів (управлінь, відділів,
секторів) місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, які забезпечують у межах
законодавства виконання завдань у певній сфері суспільного
життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань
цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні
спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)
Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, які виконують обов'язки секретарів комісій з
питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Особи, як очолюють спеціалізовані служби цивільного
захисту, утворенні місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, та їх заступники
Особи, які очолюють територіальні формування цивільного
захисту та їх структурні підрозділи
Керівники суб'єктів господарювання, незалежно від форми
власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких
пов'язані із забезпеченням цивільного захисту
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного
захисту, утворенні суб'єктами господарювання незалежно від
форми власності

2
Продовження додатка 3
Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного
захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи
територіальних формувань цивільного захисту
Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту
9.
Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і
диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності
або у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної
небезпеки
10. Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та
формувань цивільного захисту і які залучаються до організації
та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і
об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного
контролю та радіаційно-хімічної розвідки
11. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи
тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту
12. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань
цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одинці) у
місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування та суб'єктах господарювання незалежно від
форми власності
13. Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при
органах місцевого самоврядування
УСЬОГО
8.

Керівник суб'єкта господарювання

___________ ________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

