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ВСТУП
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
У зв’язку з набранням чинності закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», постанови Кабінету Міністрів України від
8 квітня 2015 року №214 «Про затвердження Методики формування
спроможних територіальних громад» в державі проводяться адміністративнотериторіальні перетворення, спрямовані на утворення добровільних об’єднаних
територіальних громад (далі ОТГ), які повинні забезпечити належний рівень
надання послуг населенню, у тому числі і в питаннях захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та їх негативного впливу.
25 січня 2017 року на засіданні Уряду прийнято розпорядження про
схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій щодо організації та забезпечення пожежогасіння і
реагування на надзвичайні ситуації. У даному документі йдеться також про
удосконалення законодавства щодо виконання основних завдань у даній галузі
органами місцевого самоврядування. Стратегія передбачає формування у 2018
році, в складі виконавчих органів ОТГ, структурних підрозділів (або
призначення окремих посадових осіб) з питань цивільного захисту, створення
ланок ОТГ територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного
захисту, уточнює основні завдання ОТГ щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та їх негативного впливу.
Зараз

на

території

Кіровоградської

області

функціонують

райдержадміністрації, міські ради і ОТГ. Останні охоплюють невелику
територію і частину населення. Але кількість територіальних громад постійно
збільшується, є тенденція щодо збільшення територій і населення громад. За
прогнозом, у 2020 році громади охоплять практично всю територію і населення
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області. Всі питання захисту населення і територій, питання цивільного захисту
будуть виконувати ОТГ. Бути готовими до виконання цієї важливої функції –
завдання сьогодення для ОТГ.
Закон України «Про місцеве самоврядування» у статті 40 «Інші
повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» визначає,
що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень,
передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законодавчими актами
повноваження. Кодекс цивільного захисту є одним із законів України, які
надають самі ці інші повноваження.
До важливих завдань ОТГ щодо захисту населення і територій від
надзвичайних

ситуацій

відноситься

навчання

населення

ОТГ

діям

у

надзвичайних ситуацій.
Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України (далі КМУ) від 26.06.2013 №444 (далі Порядок
здійснення навчання населення), організація навчання працюючого та непрацюючого населення покладається на державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС), Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. ЗАВДАННЯ, СКЛАДОВІ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Одним з найпростіших та найефективніших заходів з попередження
надзвичайних ситуацій та вдалої ліквідації їх наслідків є навчання (підготовка)
населення. Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного
та природного характеру передбачена статтями 39 – 42, глави 10.

Кодексу

цивільного захисту України та вимогами Порядку здійснення навчання
населення. У даних документах визначено, що навчання населення (у тому
числі населення ОТГ) здійснюється:
за місцем роботи - працюючого населення;
за місцем навчання - дітей дошкільного віку, учнів та студентів;
за місцем проживання - непрацюючого населення.
Організація навчання населення ОТГ покладається:
працюючого та непрацюючого - на територіальний підрозділ ДСНС,
виконавчий орган ОТГ;
дітей дошкільного віку, учнів та студентів - на структурний підрозділ
МОН в ОТГ.
Навчання населення ОТГ діям у надзвичайних ситуаціях складається з:
навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах та
організаціях, які розташовані на території ОТГ;
навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та
пожежної безпеки структурних підрозділів ОТГ і підприємств, установ та
організацій, які розташовані на території ОТГ. Таке навчання має 2 складових:
проходження функціонального навчання з питань цивільного захисту та
здійснення практичної підготовки. Практична підготовка, в свою чергу, полягає
у набутті керівним складом та фахівцями

практичних навичок та умінь з
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виконання завдань і функцій під час командно-штабних, штабних та
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Відповідно пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, ОТГ,
як орган місцевого самоврядування, забезпечує періодичність навчання з питань
цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та
суб’єктів

господарювання

комунальної

власності,

здійснює

підготовку

населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Разом з даними завданнями на
керівництво об’єднаної територіальної громади покладається обов’язок

з

організації підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях всього населення ОТГ.
Як саме керівництву новоствореного органу місцевого самоврядування
організувати навчання діям у НС всіх верств населення, що мешкає в громаді?
Рекомендується всі організаційні заходи з підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях викласти у формі організаційно-методичних вказівок,
та затверджувати їх щороку відповідним розпорядчим документом. Це може
бути розпорядження керівника громади або рішення виконавчого органу ОТГ.
До переліку розділів організаційно-методичних вказівок рекомендується
включити:
загальні положення;
рекомендації щодо організації навчання з питань цивільного захисту осіб
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі керівний склад і фахівці);
рекомендації керівникам структурних підрозділів ОТГ (управлінь,
відомств), керівникам підприємств, установ, організацій, які розташовані на
території громади, щодо організації навчання працівників діям у надзвичайних
ситуаціях;
рекомендації відділу (сектору) освіти ОТГ щодо організації навчання
дітей та учнів діям у надзвичайних ситуаціях;
рекомендації

особам,

які

призначені

відповідальними

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту;

за

роботу
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завдання структурному підрозділу з питань цивільного захисту щодо
організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та організації
взаємодії з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області (далі – навчально-методичний центр).
Зразок розпорядчого документу і організаційно-методичних вказівок з
організації і здійснення навчання населення ОТГ діям у надзвичайних ситуаціях
приведений у додатку 1.
Під час організації навчання населення керівництву ОТГ доцільно
враховувати особливості створення ОТГ. У Кіровоградській області станом на 1
травня 2018 року можна виділити декілька груп ОТГ. Перша група – чотири
ОТГ, які об’єднують міста або великі селища. Населення таких ОТГ складає від
10 до 20 тис. осіб. На території цих громад розташовані значна кількість
підприємств, установ, організацій, створено окремий підрозділ з питань
цивільного захисту. Друга група – 2 ОТГ, до складу яких входять відносно
великі селища або села. Населення вказаних ОТГ складає від 5 до 7 тис. осіб.
На території цих громад розташовані невелика кількість підприємств, установ,
організацій. Третя група – решта ОТГ, які створювались шляхом об’єднання
невеликих сільських рад. Населення таких ОТГ складає від 2 до 5 тис. осіб. На
території

цих

громад

розташовані

поодинокі

підприємства,

установи

організації. Вказані відмінності впливають на структуру виконавчих органів
ОТГ, структуру ланки ОТГ Кіровоградської територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту, на визначення пріоритетності між
складовими навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. В другій та
третій групі ОТГ, як правило, не створюється окремий підрозділ з питань
цивільного захисту, а призначається особа з питань цивільного захисту.
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
2.1 Організація функціонального навчання керівного складу та
фахівців об’єднаної територіальної громади, діяльність яких пов’язана з
організацією та здійсненням заходів цивільного захисту
Проведення навчання керівного складу і фахівців ОТГ рекомендується
розпочати з визначення загальної і щорічної потреб

в навчанні керівного

складу і фахівців виконавчого органу ОТГ та підприємств, установ, організацій,
які розташовані на території ОТГ.
Для складання загальної потреби в навчанні, необхідно визначити
кількість посадових осіб, які згідно Порядку проведення навчання керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 23 жовтня 2013
року (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 28 березня
2018 року) зобов’язані проходити навчання з питань цивільного захисту. Для
складання загальної потреби в навчанні керівного складу та фахівців
підприємств, установ, організацій, які розташовані на території ОТГ, необхідно
направити на їх адресу відповідний лист, організувати аналіз листів-відповідей
щодо необхідності в навчанні і узагальнити отримані дані. Зразок загальної
потреби в навчанні з питань цивільного захисту керівного складу і фахівців
ОТГ приведений у додатку 2.
Визначення загальної потреби за структурні підрозділи виконавчого
органу ОТГ та підприємства, установи га організації, які підпорядковані ОТГ,
доцільно доручити відділу з питань цивільного захисту (посадовій особі з
питань цивільного захисту) ОТГ. Складання загальної потреби необхідне для
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визначення щорічної потреби у навчанні з питань цивільного захисту посадових
осіб ОТГ.
Щорічна потреба визначається на підставі загальної потреби шляхом
ділення кількості посадових осіб, які зобов’язані проходити навчання, за
кожною категорією на 5 або 3, залежно від періодичності проходження
навчання, з урахуванням особливості роботи відповідних посадових осіб.
Наприклад, загальна потреба ОТГ за категорією «Керівники суб’єктів
господарювання

незалежно

від

форми

власності

та

їх

заступники,

функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту»
складає 28 осіб. Періодичність навчання 1 раз на 3 роки. Просте ділення дає
розподіл по роках 10,9,9. Але під час узагальнення даних з’ясовано, що
протягом року зміняться 3 керівника. Із врахуванням вказаної інформації
доцільно загальну потребу розподіли по роках наступним чином: 7,11,10.
Зразок щорічної потреби в навчанні з питань цивільного захисту керівного
складу і фахівців ОТГ приведений у додатку 3.
На підставі щорічної потреби готується та надається до обласного навчально-методичного центру узагальнена заявка на функціональне навчання.
Зразок заявки на функціональне навчання з питань цивільного захисту в навчально-методичному центрі керівного складу і фахівців ОТГ приведений у
додатку 4.
Протягом року необхідно здійснювати контроль за вибуттям посадових
осіб для проходження функціонального навчання в начально-методичному
центрі та фіксувати факт отримання слухачем посвідчення встановленого
зразка, підтримувати взаємодію з Центром.
В подальшому, облік навчених посадових осіб необхідно вести постійно
(систематично), для забезпечення періодичності функціонального навчання у
сфері цивільного захисту.
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2.2 Організація практичної підготовки керівного складу та фахівців
об’єднаної територіальної громади, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту
З метою організації практичної підготовки керівного складу і фахівців
ОТГ, яка, як вже вказано, полягає у набутті керівним складом та фахівцями
практичних навичок та умінь з виконання завдань і функцій під час командноштабних, штабних та спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту, керівництву ОТГ корисно знати, що керівництво

ОТГ

безпосередньо не готує і не проводить командно-штабні навчання (далі КШН)
та спеціальні об’єктові навчання тренування з питань цивільного захисту (далі
СОНіТ). Готувати і проводити з ОТГ КШН - завдання облдержадміністрації, а
саме обласного управління з питань цивільного захисту. ОТГ під час КШН
виконує роль об’єкту, з яким проводиться захід. ОТГ може планувати і
проводити штабні тренування (далі ШТ)

з структурними підрозділами

виконавчого органу. Зараз процес створення ОТГ незавершений. Тому на 2018
рік у Кіровоградській області прийнято рішення не планувати КШН і ШТ з ОТГ
у 2018 році. Готувати і проводити СОНіТ - завдання підприємств, установ,
організацій, навчальних закладів, які розташовані на території громади.
Завдання ОТГ – складання план-графіку проведення практичної підготовки осіб
керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням

заходів

цивільного

захисту

на

підприємствах,

установах,

організаціях, які розташовані на території ОТГ (далі план – графік) та надання
підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам, які розташовані
на території ОТГ, методичних рекомендацій з підготовки і проведення СОНіТ.
План – графік складається шляхом узагальнення окремих графіків проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на
кожному об’єкті, які затверджуються щороку керівниками підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів і узгоджуються з місцевими
органами

виконавчої

влади,

органами

місцевого

самоврядування

та
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територіальними органами ДСНС. Зразок графіку проведення

спеціальних

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту наведений у
додатку 5.
Зразок план-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях, які
розташовані на території ОТГ приведений у додатку 6.
Питання здійснення практичної підготовки обов’язково включаються до
відповідного розділу організаційно-методичних вказівок щодо навчання
населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
Керівництву ОТГ рекомендується відпрацювати, як окремий документ,
методичні рекомендації

з підготовки і проведення СОНіТ підприємствам,

установам, організаціям, навчальним закладам, які розташовані на території
ОТГ, до змісту яких доцільно включити наступне:
- порядок планування СОНіТ підприємствами, установами, організаціями,
які розташовані на території ОТГ (врахування вимог керівних документів
стосовно

періодичності

проведення

СОНіТ, специфіки

функціонування

підприємств, установ, організацій, чисельності працівників тощо);
- порядок складання графіку проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань та його узгодження з керівництвом ОТГ та територіальним
підрозділом Управління ДСНС України у Кіровоградській області (далі
підрозділ ДСНС);
- доведення до керівництва підприємств, установ, організацій методичних
рекомендацій навчально-методичного центру щодо підготовки та проведення
різних видів СОНіТ;
- особливості підготовки і проведення СОНіТ на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери управління ОТГ;
- організація взаємодії з навчально-методичним центром щодо проведення
методичного супроводу окремих СОНіТ педагогічними працівниками центру;
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- організація взаємодії з підрозділом ДСНС щодо підготовки і проведення
СОНіТ;
- порядок узагальнення даних та звітності про проведення СОНіТ.
Враховуючи
організацій,

відносно

навчальних

невелику

закладів,

які

кількість

підприємств,

розташовані

на

установ,

території

ОТГ,

рекомендується в організаційно-методичних вказівках, в розділі, присвяченому
підготовці і проведенню СОНіТ, надати наступні рекомендації стосовно
проведення СОНіТ, а саме:
- спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту
(спеціалізованої служби або формування цивільного захисту) планувати
щорічно підприємствам, які створили служби або формування цивільного
захисту. До таких підприємств обов’язково відносяться ті, які мають об’єкти
підвищеної небезпеки або мають завдання працювати в особливий період;
- проведення щорічно спеціального об’єктового тренування з питань
цивільного захисту (спеціалізованої служби або формування цивільного
захисту) не виключає проведення на вказаних підприємствах 1 раз на 3 роки
спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту;
- в рік, коли на підприємстві проводиться спеціальне об’єктове навчання з
питань цивільного захисту, спеціальне об’єктове тренування (спеціалізованої
служби або формування цивільного захисту) окремо не планується і не
проводиться.

Спеціалізовані

служби і

формування

цивільного захисту

залучаються до виконання завдань під час проведення спеціального об’єктового
навчання з питань цивільного захисту;
- недоцільно планування і проведення спеціальних об’єктових навчань з
питань цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях з малою
(менше 10 осіб) кількістю працівників. На таких об’єктах рекомендується
проводити протипожежні тренування за окремим план-графіком.
Робота щодо планування і проведення практичної підготовки проводиться
керівництвом ОТГ у тісній взаємодії з відповідним територіальним підрозділом
ДСНС України.
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3. ЗАВДАННЯ КЕРІВНИЦТВА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА
ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ
Відповідно

пункту

6

Порядку

здійснення

навчання

населення,

затвердженого ПКМУ від 26.06.2013 №444, навчання працівників підприємств,
установ, організацій здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та
організації згідно із програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних
ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Керівництву ОТГ доцільно рекомендувати керівникам структурних підрозділів ОТГ, підприємств, установ, організацій, які розташовані на території
ОТГ наступне:
- навчання всіх працівників до дій у надзвичайних ситуаціях проводити
за програмою загальної підготовки працівників.
Крім того, додатково проводити: навчання працівників, що входять до
складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, за програмами
спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих
служб,

формувань

цивільного

захисту;

навчання

працівників

об’єктів

підвищеної небезпеки за програмою додаткової підготовки з техногенної
безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки; навчання працівників,
зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, за програмою
пожежно-технічного мінімуму;
- розробити відповідні програми навчання на підставі обласних програм
та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях. На підприємствах, в установах, організаціях, які
продовжують роботу у воєнний час, додатково розробити програму прискореної
підготовки працівників до дій в особливий період. Під час розробки програм
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обов’язково врахувати особливості природних загроз території, на якої
розташовано підприємство, установа, організація, вірогідність виникнення
загроз техногенного характеру на

підприємстві, установі, організації,

вірогідність виникнення загроз техногенного характеру на сусідньому
підприємстві, установі, організації та їх вплив на повсякденну діяльність
підприємства, установи, організації;
- навчання працівників за програмою загальної підготовки організувати
шляхом курсового та індивідуального навчання.
А саме: на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю
працівників більше 50 осіб та на яких є можливість збирати працівників для
проведення

навчання,

застосовувати курсове навчання,

що передбачає

формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на
об’єктах навчально-виробничої бази підприємства, установи та організації;
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників
більше 50 осіб та на яких немає можливості збирати працівників для
проведення навчання, застосовувати індивідуальне навчання, що передбачає
вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з
керівниками навчальних груп або іншими особами; на підприємствах, в
установах, організаціях з чисельністю працівників 50 осіб і менше навчання
може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою загальної
підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту,
призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання. За
рішенням керівника можлива змішана форма навчання, що передбачає вивчення
частини тем програми у складі груп в навчальних класах, решти тем –
самостійне вивчення та у формі консультацій;
- навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і
формувань цивільного захисту, за програмами спеціальної підготовки та
навчання працівників об’єктів підвищеної небезпеки, за програмою додаткової
підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки,
проводити за формою курсового навчання;
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- навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою за програмою пожежно-технічного мінімуму, проводити в
організаціях, установах, які мають відповідні дозволи на проведення такого
навчання;
- визначити завдання керівникам підприємств, установ, організацій щодо:
форми навчання та складу навчальних груп; проходження інструктажу з питань
цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях особами
у разі прийняття їх на роботу; розроблення і ведення планувальних, облікових
та звітних документів з навчання працівників; обладнання інформаційнодовідкового куточку з питань цивільного захисту, з урахуванням особливостей
виробничої діяльності, для отримання працівниками відомостей про конкретні
дії у надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації;
- врахувати, що особи, які залучаються підприємствами, установами та
організаціями (в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів,
навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку у навчальнометодичному центрі; навчання працюючого населення здійснюється у робочий
час за рахунок коштів підприємств, установ та організацій;
- з метою організації практичного навчання працівників до дій у
надзвичайних ситуаціях, забезпечити проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту, відповідно до Рекомендацій
щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту, які визначені у листі ДСНС України від 26.04.2017№ 166361/161 та Методичних рекомендацій навчально-методичного центру з
організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту.
Вказані рекомендації доцільно включити до організаційно-методичних
вказівок з організації і здійснення навчання населення ОТГ діям у
надзвичайних ситуаціях.
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4. ЗАВДАННЯ КЕРІВНИЦТВА ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НЕПРАЦЮЮЧОГО
НАСЕЛЕННЯ
Непрацююче населення складає в ОТГ значну частину. Тому завдання
організації і проведення навчання даної категорії населення є важливим для
керівництва ОТГ. Крім того, на відміну від проведення практичної підготовки,
де ОТГ виконує тільки організаційну функцію, місія навчання непрацюючого
населення до дій в НС в повному обсязі лягає на плечі керівництва ОТГ, а саме:
створення умов для самостійного вивчення тематики загальної програми
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях в консультаційних пунктах з
питань цивільного захисту, читання інформаційно-довідкових матеріалів з
питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських
місцях та здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи (пункт 27 Порядку
здійснення навчання населення).
Керівництву ОТГ рекомендується вважати одним з пріоритетних
напрямків навчання непрацюючого населення створення та удосконалення
консультативних пунктів при житлово-експлуаційних організаціях, органах
місцевого самоврядування.
З метою якісного виконання цього завдання доцільно:
- забезпечувати інформування населення про методи реагування у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
-

забезпечувати консультаційні пункти засобами індивідуального захисту,

пожежогасіння,

надання

першої

медичної

допомоги

для

оволодіння

громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту
і надання першої само- та взаємодопомоги;
- систематично проводити аналіз функціонування і стан матеріальнотехнічного забезпечення

консультативних пунктів, передбачати необхідні

обсяги фінансування, здійснювати заходи щодо покращення їх матеріальнотехнічного забезпечення;
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- організовувати видання навчально-наочних посібників, брошур та
розповсюдження

інформаційних

матеріалів,

буклетів,

пам’яток

для

самостійного навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Перелік таких
матеріалів визначати з урахуванням матеріалів, які розміщені на сайті
навчально-методичного центру;
- залучати громадські організації для сприяння пропаганді знань серед
населення

щодо

власної

та

колективної

безпеки

у

разі

виникнення

надзвичайних ситуацій;
- організовувати взаємодію з навчально-методичним центром з питань
створення консультативних пунктів при житлово-комунальних організаціях.
Відповідно пункту 19

Порядку здійснення навчання населення,

організація навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів здійснюється
МОН та його структурними підрозділами. Враховуючи, що у складі
виконавчого органу ОТГ, як правило, є відділ або сектор освіти, керівництву
ОТГ доцільно в організаційно-методичних вказівках уточнювати завдання щодо
організації та здійснення навчання дітей та учнів. До таких завдань можна
віднести:
- підготовку учнів закладів загальної середньої

освіти до дій у

надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань
особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації,
користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної
безпеки та основ цивільного захисту, здійснювати в рамках вивчення предметів
“Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”;
- практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати шляхом
проведення Дня цивільного захисту в рамках Тижня знань безпеки
життєдіяльності у квітні 20__ року;
- навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно з
вимогами базового компонента

дошкільної освіти і спрямовувати на

формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для
безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм
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поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем;
- для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань
особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях
у закладах дошкільної освіти проводити Тиждень безпеки дитини в рамках
Тижня знань безпеки життєдіяльності у квітні 20__ року;
- під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту відпрацювати
у закладах загальної середньої та дошкільної освіти практичні заходи з укриття
у захисних спорудах, евакуації, надання домедичної допомоги.
- з метою координації науково-методичної діяльності, узагальнення і
поширення ефективних форм і методів організації освітнього процесу з питань
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту визначити та, в умовах
адміністративної реформи та реформи системи освіти, визначити та періодично
уточнювати базові (опорні) заклади загальної середньої та дошкільної освіти,
їх завдання і функції;
- забезпечити взаємодію з навчально-методичним центром у питаннях
діяльності базових (опорних) закладів загальної середньої та дошкільної освіти
інформаційно-методичними рекомендаціями, які визначені у спільних наказах
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації та Управління
ДСНС України у Кіровоградській області від 01.03.2017 №128/71, 12.07.2017
№592/199.
ВИСНОВКИ
Виконання створеними ОТГ завдань щодо захисту населення і території
від надзвичайних ситуацій є актуальним питанням в умовах адміністративної
реформи. Районні ланки обласної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у
майбутньому припинять своє функціонування. Вся відповідальність перейде до
ОТГ. Визначення структури місцевої ланки з цивільного захисту та навчання
населення громади діям у надзвичайних ситуаціях

є необхідними умовами

ефективного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій.
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ДОДАТКИ
З метою зменшення обсягу випускної роботи додатки викладені у
спрощеному вигляді. Як правило, приведені 1-3 пунктів документу. Але,
використовуючи приведений зразок і відповідну інформацію про зміст
документа, нескладно продовжити документ.
Додаток 1
РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ _____________ ___________ РАДИ
_____________ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
від __ _______ 20__

№____
м. ____________

Про затвердження
організаційно-методичних вказівок
з підготовки населення ____________
об’єднаної територіальної громади
_________________ області до дій
у надзвичайних ситуаціях
Відповідно до статей 19, 39, 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 з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року
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№819, Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях, затверджені наказом ДСНС України від 19.02.2016
№83,

розпорядження

голови

___________________

обласної

державної

адміністрації від __ ______ 20__ року №__, з метою забезпечення навчання
населення ____________ об’єднаної територіальної громади ______________
області діям у надзвичайних ситуаціях:
1. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення
____________ об’єднаної територіальної громади ______________ області до
дій у надзвичайних ситуаціях на 20__ рік (додається).
2. Затвердити план-графік проведення практичної підготовки осіб
керівного складу і фахівців ____________ об’єднаної територіальної громади
______________ області, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, які
розташовані на території громади, на 20__ рік
3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету громади,
рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, які розташовані
на території громади:
1) забезпечити виконання організаційно-методичних вказівок з підготовки
населення ____________ об’єднаної територіальної громади ______________
області до дій у надзвичайних ситуаціях на 20__ рік;
3) вжити заходи щодо передбачення у проектах бюджетів та кошторисах
видатків на 20__ рік для навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови _________________ об’єднаної територіальної громади.
Голова ___________ об’єднаної
територіальної громади
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки населення _____________ об’єднаної територіальної
громади ________________ області до дій у надзвичайних ситуаціях
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Організаційно-методичні

вказівки

з

підготовки

населення

_____________ об’єднаної територіальної громади _______________ області до
дій у надзвичайних ситуаціях (далі — Організаційно-методичні вказівки)
підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України.
1.2. Метою Організаційно-методичних вказівок є надання практичних
рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з питань
застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях.
1.3. Головним завданням навчання всіх верств населення _____________
об’єднаної

територіальної

громади

діям

у

надзвичайних

ситуаціях

є

формування культури безпеки життєдіяльності, обізнаності щодо прав і
обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій
в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, —
набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в
межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій
сфері.
1.4. Під час організації та здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях необхідно керуватися вимогами Конституції України,
Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від
26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 26 червня 2013 р.
№ 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів
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управління та сил цивільного захисту», від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про
затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного
захисту», від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», від 9 січня 2014 р. № 11
«Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту», від 8 липня 2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про
спеціалізовані служби цивільного захисту», від 30.12.2014 № 1417 «Про
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697, наказу
ДСНС України від 19.02.2016 № 83 «Про затвердження Організаційнометодичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях»,
Рекомендаціями щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з
питань цивільного захисту, визначеними у листі ДСНС України від 26.04.2017
№ 16-6361/161, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
__ __ 20__ року №__ «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з
підготовки населення __________________ області до дій у надзвичайних
ситуаціях» та інших нормативно-правових актів.
1.5. Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для використання
керівниками

суб'єктів

забезпечення

цивільного

захисту

всіх

рівнів

_____________ громади _____________ області, в тому числі для організації
відповідної роботи працівників підрозділу з питань цивільного захисту та
фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту.

25

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОСІБ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
2.1. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснювати
шляхом проведення функціонального навчання у навчально-методичному
центрі та практичної підготовки.
2.2. Керівникам структурних підрозділів громади, рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, які розташовані на території
громади:
1) функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту (далі функціональне навчання) планувати
відповідно до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, затвердженого

постановою

КМУ

від

23

жовтня

2013

р.

№ 819 (далі - Порядок навчання керівного складу та фахівців);
2) вести облік осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання та
забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих
категорій осіб, зазначену у Порядку навчання керівного складу та фахівців;
3) до __ ________ 20__ року

визначити щорічну потребу у функ-

ціональному навчанні посадових осіб підпорядкованих підрозділів та надати її
до відділу (сектору) з питань цивільного захисту громади за формою, визначеною у додатку №__;
4) до __ ________ 20__ року, використовуючи результати обліку осіб, які
зобов'язані проходити функціональне навчання, надати до відділу (сектору) з
питань цивільного захисту громади заявки на функціональне навчання за
формою, визначеною у додатку №__;
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5) забезпечити направлення посадових осіб до навчально-методичного
центру для проходження функціонального навчання згідно наданої заявки та
строків навчання, які вказані у плану комплектування навчально-методичного
центру;
6) з метою здійснення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного
захисту, забезпечити:
складання та затвердження керівниками підприємств, установ та
організацій, які розташовані на території громади,

графіків проведення

спеціальних об’єктових навчань і тренувань та їх узгодження з ______________
об’єднаною

територіальною

громадою

та

територіальним

підрозділом

Управління ДСНС України у Кіровоградській області;
погодження з навчально-методичним центром переліку спеціальних
об’єктових навчань і тренувань, методичний супровід яких будуть здійснювати
педагогічні працівники Центру;
виконання під час планування, підготовки та проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань на підприємствах, установах, організаціях, які
розміщені на території громади, Рекомендацій щодо проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, які визначені у
листі ДСНС України від 26.04.2017№ 16-6361/161 та Методичних рекомендацій
навчально-методичного центру з організації та проведення спеціальних
об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
8) під час планування заходів з навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях врахувати, що згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням
органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, залежно від
періодичності, тривалості та складу учасників спеціальні об’єктові навчання і
тренування з питань цивільного захисту поділяються на:
спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту, яке
проводиться один раз на три роки, тривалістю до двох діб. Керівник навчання -
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керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання. Склад учасників члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту суб’єкта господарювання, спеціалізовані служби цивільного
захисту, до третини формувань цивільного захисту суб’єкта господарювання;
спеціальне

об’єктове

тренування

з

питань

цивільного

захисту

(спеціалізованої служби цивільного захисту), проводиться не менше одного разу
на рік, тривалістю до однієї доби. Керівник навчання – керівник спеціалізованої
служби цивільного захисту. Склад учасників - керівний склад і фахівці,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного
захисту суб’єкта господарювання, відповідна спеціалізована служба цивільного
захисту;
спеціальне

об’єктове

тренування

з

питань

цивільного

захисту

(формування цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік,
тривалістю до однієї доби. Керівник тренування – керівник формування
цивільного захисту. Склад учасників - керівний склад і фахівці, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб’єкта
господарювання, відповідне формування цивільного захисту.
Крім цього, згідно з вимогами пунктів 20, 21 та 22 Порядку здійснення
навчання населення, з метою

відпрацювання дій у разі виникнення

надзвичайних ситуацій щороку з учасниками освітнього процесу проводяться
відповідно:
об’єктові тренування з питань цивільного захисту у вищих навчальних
закладах;
День цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти;
Тиждень безпеки дитини у закладах дошкільної освіти.
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
3.1. Навчання працівників підприємств, установ, організацій, які розташовані на території громади,

організувати безпосередньо на підприємстві, в

установі та організації згідно із програмами підготовки працівників до дій у
надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
3.2. Керівникам структурних підрозділів громади, рекомендується керівникам підприємств, установ, організацій, які розташовані на території
громади:
1) навчання всіх працівників до дій у надзвичайних ситуаціях проводити
за програмою загальної підготовки працівників.
Крім того, додатково проводити:
навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і
формувань цивільного захисту, за програмами спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту;
навчання працівників об’єктів підвищеної небезпеки за програмою
додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної
небезпеки;
навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, за програмою пожежно-технічного мінімуму;
2) розробити відповідні програми навчання на підставі обласних програм
та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях. На підприємствах, в установах, організаціях, які
продовжують роботу у воєнний час, додатково розробити програму прискореної
підготовки працівників до дій в особливий період.
Під час розробки програм обов’язково врахувати особливості природних
загроз території, на якої розташовано підприємство, установа, організація,
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вірогідність виникнення загроз техногенного характеру на

підприємстві,

установі, організації, вірогідність виникнення загроз техногенного характеру на
сусідньому

підприємстві, установі, організації та їх вплив на повсякденну

діяльність підприємства, установи, організації.
3) навчання працівників за програмою загальної підготовки організувати
шляхом:
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників
більше 50 осіб та на яких є можливість збирати працівників для проведення
навчання, застосовувати курсове навчання, що передбачає формування
навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчальновиробничої бази підприємства, установи та організації;
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників
більше 50 осіб та на яких немає можливості збирати працівників для
проведення навчання, застосовувати індивідуальне навчання, що передбачає
вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з
керівниками навчальних груп або іншими особами;
на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників 50
осіб і менше навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за
програмою загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань
цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта
господарювання;
за рішенням керівника можлива змішана форма навчання, що передбачає
вивчення частини тем програми у складі груп в навчальних класах, решти тем –
самостійне вивчення та у формі консультацій;
4) навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і
формувань

цивільного

захисту, за

програмами

спеціальної

підготовки

працівників, що входять до складу спеціалізованих служб, формувань
цивільного захисту, навчання працівників об’єктів підвищеної небезпеки за
програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів
підвищеної небезпеки проводити за формою курсового навчання;
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5) навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою, за програмою пожежно-технічного мінімуму, проводити в
організаціях, установах, які мають відповідні дозволі на проведення такого
навчання;
6) визначити завдання керівникам підприємств, установ, організацій
щодо:
форми навчання та складу навчальних груп;
проходження інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки
та дій у надзвичайних ситуаціях особами у разі прийняття їх на роботу;
розроблення і ведення планувальних, облікових та звітних документів з
навчання працівників;
обладнання

з

урахуванням

особливостей

виробничої

діяльності

інформаційно-довідкового куточку з питань цивільного захисту для отримання
працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях на
підприємстві, в установі та організації;
7) врахувати, що:
особи, які залучаються підприємствами, установами та організаціями (в
тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і
перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,
зобов’язані пройти спеціальну підготовку у навчально-методичному центрі;
навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за рахунок
коштів підприємств, установ та організацій;
8) з метою організації практичного навчання працівників до дій у
надзвичайних ситуаціях забезпечити проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту відповідно до Рекомендацій
щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту, які визначені у листі ДСНС України від 26.04.2017№ 166361/161 та Методичних рекомендацій навчально-методичного центру з
організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту.
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ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях
здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за
місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових
матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та
громадських місцях.
4.2. Вважати одним з пріоритетних напрямків навчання непрацюючого
населення створення та удосконалення консультативних пунктів при житловоексплуаційних організаціях, органах місцевого самоврядування.
4.3. Начальнику відділу (сектору) житлово-комунального господарства,
керівникам житлово-експлуаційних організацій, особам, які відповідають за
роботу консультаційних пунктів, рекомендується:
забезпечити інформування населення про методи реагування у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
забезпечити консультаційні пункти засобами індивідуального захисту,
пожежогасіння,

надання

першої

медичної

допомоги

для

оволодіння

громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту
і надання першої само- та взаємодопомоги;
до __ __________ 20__ провести аналіз функціонування і стан
матеріально-технічного забезпечення

консультативних пунктів, передбачити

необхідні обсяги фінансування, здійснити заходи щодо покращення їх
матеріально-технічного забезпечення та надати інформацію про стан і
функціонування консультаційних пунктів за формою, визначеною у додатку №
__ до відділу (сектору) з питань цивільного захисту громади;
організувати
розповсюдження

видання

навчально-наочних

інформаційних

матеріалів,

посібників,
буклетів,

брошур

пам’яток

та
для
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самостійного навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Перелік таких
матеріалів визначати з урахуванням матеріалів, які розміщені на сайті
навчально-методичного центру;
залучати громадські організації для сприяння пропаганді знань серед
населення

щодо

власної

та

колективної

безпеки

у

разі

виникнення

надзвичайних ситуацій.
4.4. Начальнику відділу (сектору) житлово-комунального господарства
_________________

об’єднаної

територіальної

громади

рекомендується

організувати взаємодію з навчально-методичним центром з питань створення
консультативних пунктів при житлово-комунальних організаціях.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВ ДІЯМ У
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1.

Начальнику відділу освіти

_________________ об’єднаної

територіальної громади) рекомендується:
1) підготовку учнів закладів загальної середньої

освіти до дій у

надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань
особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації,
користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної
безпеки та основ цивільного захисту, здійснювати в рамках вивчення предметів
“Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”;
2) практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати шляхом
проведення Дня цивільного захисту в рамках Тижня знань безпеки
життєдіяльності у квітні 20__ року;
3) навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити згідно
з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати на
формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для
безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм
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поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем;
4) для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань
особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях
у закладах дошкільної освіти проводити Тиждень безпеки дитини в рамках
Тижня знань безпеки життєдіяльності у квітні 20__ року;
5) Під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту відпрацювати
у закладах загальної середньої та дошкільної освіти практичні заходи з укриття
у захисних спорудах, евакуації, надання домедичної допомоги.
6) з метою координації науково-методичної діяльності, узагальнення і
поширення ефективних форм і методів організації освітнього процесу з питань
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту визначити та, в умовах
адміністративної реформи та реформи системи освіти, періодично уточнювати
базові (опорні) заклади загальної середньої та дошкільної освіти, їх завдання і
функції;
7) забезпечити керування та взаємодію з навчально-методичним центром
у питаннях діяльності базових (опорних) закладів загальної середньої та
дошкільної освіти інформаційно-методичними рекомендаціями, які визначені у
спільних

наказах

Управління

освіти,

науки,

молоді

та

спорту

облдержадміністрації та Управління ДСНС України у Кіровоградській області
від 01.03.2017 №128/71, 12.07.2017 №592/199;
8) Вважати пріоритетними напрямками з підготовки учасників освітнього
процесу до дій у надзвичайних ситуаціях у загальній середній освіті:
сприяння поширенню військово-шефської роботи з метою організації
спільних заходів щодо виховання у молоді товариських почуттів та якостей під
час проведення Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко", змагань
оборонно-масової та рятувально-прикладної спрямованості за програмою
"Школа безпеки", інших форм позашкільної роботи з пожежної безпеки,
безпеки дорожнього руху, екологічної освіти;
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посилення контролю з боку адміністрацій закладів загальної середньої
освіти за процесом викладання предмету "Захист вітчизни", "Основи здоров’я",
запровадження для вчителів за допомогою відділу (сектору) з питань цивільного
захисту,

територіального

підрозділу

Управління

ДСНС

України

у

Кіровоградській області, навчально-методичного центру додаткових форм
навчання основам техногенної та пожежної безпеки;
практичне закріплення знань, отриманих учнями протягом навчального
року, щодо дій у надзвичайних ситуаціях, відпрацювання їх в ході Дня
цивільного захисту;
9) Вважати пріоритетними напрямками з підготовки учасників освітнього
процесу до дій у надзвичайних ситуаціях у дошкільній освіті:
виконання вимог базового компонента дошкільної освіти і спрямування
на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для
безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем;
проведення Тижня безпеки дитини дошкільного віку для практичного
відпрацювання дій щодо реагування на надзвичайні ситуації.
VІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ _________________ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА
ВЗАЄМОДІЇ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ
6.1. Відділу (сектору) з питань цивільного захисту ____________
об’єднаної територіальної громади рекомендується:
1) ініціювати розгляд на засіданнях комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ____________ об’єднаної
територіальної громади розгляд наступних питань:
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про стан навчання населення громади діям у надзвичайних ситуаціях, про
виконання підприємствами, організаціями, установами, які розташовані на
території об’єднаної територіальної громади заходів з навчання населення;
про хід виконання плану комплектування навчально-методичного центру з
навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією
і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 20__ рік;
про хід реалізації місцевих програм захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій у частині удосконалення складових системи навчання
працівників;
2) до __ _______ 20__ року провести збір-нараду з представниками
структурних

підрозділів

об’єднаної

територіальної

громади,

суб’єктів

господарювання з метою доведення до них витягів із затверджених Плану
комплектування та Графіку забезпечення методичним супроводом підприємств,
установ, організацій області, що проводять спеціальні об’єктові навчання і
тренування з питань цивільного захисту в 20__ році та обговорення єдиних
вимог щодо навчання населення з питань цивільного захисту. До участі у нараді
запросити працівників навчально-методичного центру;
3) до __ ________ 20__ року розробити та затвердити організаційнометодичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на
20__ рік;
4) до __ ____________ 20__ року визначити (уточнити) потребу громади
в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 20__ рік та
надати її до навчально-методичного центру;
6) до __ ________ 20__ року, використовуючи результати обліку осіб, які
зобов'язані проходити функціональне навчання, надати до навчально-методичного центру узагальнену заявку на функціональне навчання;
7) до __ __________ 20__ року разом із навчально-методичним центром
підготувати пропозиції щодо включення до графіку забезпечення методичним
супроводом підприємств, установ, організацій, які розташовані на території
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громади, що проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань
цивільного захисту в 20__ році. Забезпечити проведення педпрацівниками
навчально-методичного центру методичного супроводу на підприємствах, в
установах, організаціях району (міста, об’єднаної територіальної громади)
спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту, згідно з
затвердженим графіком;
8) висвітлювати у засобах масової інформації діяльність структурних
підрозділів

об’єднаної

територіальної

громади

з

питань

забезпечення

функціонування системи захисту населення і здійснення заходів щодо
запобігання аваріям, катастрофам та їх локалізації, зменшення збитків від
стихійного

лиха,

інформувати

населення

про

правила

поведінки

в

екстремальних ситуаціях і надання допомоги постраждалим;
9) контролювати стан консультаційних пунктів з цивільного об’єднаної
територіальної громади та інструктування осіб, відповідальних за організацію
та функціонування даних пунктів;
10) до __ __________ 20__ року надати інформацію про стан і
функціонування консультаційних пунктів за формою, визначеною у додатку №
__ до навчально-методичного центру;
11) спрямовувати просвітницьку роботу на аргументоване роз’яснення
державної політики, направленої на реалізацію завдань у сфері цивільного
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання
цим ситуаціям та реагування на них, ліквідацію їх наслідків;
12) спільно з навчально-методичним центром здійснювати заходи щодо
видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, розповсюдження
інформаційних матеріалів, буклетів тощо для задоволення потреби у
самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях;
13) з метою підвищення якості навчального процесу під час виїзних
занять запропонувати навчально-методичному центру об’єкти для проведення
практичних занять (за згодою керівників підприємств, установ, організацій):
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захисну споруду ________________________________________________;
диспетчерський пункт ___________________________________________;
опорні

загальноосвітній

та

дошкільний

навчальні

заклади

____________________________________________________________________;
Начальник відділу (сектору, особа)
з питань цивільного захисту

__ _______________
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Додаток 2
ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА
_________________________________________ об’єднаної територіальної громади _____________ області в навчанні керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 20__ році

№

Категорії керівного складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з

з/п

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,

1
2

20__

Кількість осіб
20__ 20__ 20__ 20__ Всього

періодичність навчання
Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
Голова громади та його заступники. 1 раз на 5 років
2
1
Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету громади, які
2
1
1

1

1

3
6

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 очолюють
спеціалізовані служби та формування цивільного захисту громади). 1 раз
3

на 5 років
Посадові особи громади, які виконують обов’язки секретарів комісій з

1

1

2

2

1

1

4

2

1

3

питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
4

надзвичайних ситуацій. 1 раз на 5 років
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту громади

5

та їх заступники. 1 раз на 3 роки
Особи, які очолюють формування цивільного захисту громади та їх
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6

структурні підрозділи. 1 раз на 3 роки
Керівники суб’єктів господарювання, які розташовані на території

25

23

20

68

4

6

5

15

4

4

4

12

громади, незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні
обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту. 1 раз на 3
7

роки
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені
суб’єктами господарювання незалежно від форми власності. 1 раз на 3

8

роки
Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту крім
осіб, які очолюють структурні підрозділи формувань громади). 1 раз на 3

9

роки
Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
Працівники чергово-диспетчерської служби громади і диспетчерських
2
1
2

5

служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є
10

хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки. 1 раз на 3 роки
Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань

1

2

2

5

3

4

3

10

цивільного захисту громади або суб’єктів господарювання, і які
залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації
території об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного
11

контролю та радіаційно-хімічної розвідки. 1 раз на 3 роки
Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з
обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 1 раз на 3 роки

40

12

Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного

8

8

7

23

захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у громаді та суб’єктах
13

господарювання незалежно від форми власності. 1 раз на 3 роки
Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів громади. 1 раз

2

на 3 роки
ВСЬОГО

56

2
54

46

1

1

158
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Додаток 3
ЩОРІЧНА ПОТРЕБА
____________________ об’єднаної територіальної громади _______________
області в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 20__ році
№

Категорії керівного складу та фахівців, діяльність яких

Кількість

з/п

пов`язана з організацією і здійсненням заходів з питань

осіб

цивільного захисту
Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
1
2

Голова громади та його заступники. 1 раз на 5 років
Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету

2
2

громади, 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 очолюють спеціалізовані служби та
3

формування цивільного захисту громади). 1 раз на 5 років
Посадові особи громади, які виконують обов’язки секретарів

1

комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно4

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 1 раз на 5 років
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту

5

громади та їх заступники. 1 раз на 3 роки
Особи, які очолюють формування цивільного захисту громади

6

та їх структурні підрозділи. 1 раз на 3 роки
Керівники суб’єктів господарювання, які розташовані на

2

25

території громади, незалежно від форми власності та їх
заступники,
7

функціональні

яких

пов’язані

із

забезпеченням цивільного захисту. 1 раз на 3 роки
Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту,
утворені суб’єктами

8

обов’язки

4

господарювання незалежно від форми

власності. 1 раз на 3 роки
Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту

4

42

крім осіб, які очолюють структурні підрозділи формувань
громади). 1 раз на 3 роки
Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту
9

Працівники

чергово-диспетчерської

служби

громади

і

2

диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності
або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної
10

небезпеки. 1 раз на 3 роки
Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та
формувань

цивільного

захисту

громади

або

1

суб’єктів

господарювання, і які залучаються до організації та проведення
робіт з дегазації, дезактивації території об’єктів, інших видів
спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно11

хімічної розвідки. 1 раз на 3 роки
Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи

3

тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 1
12

раз на 3 роки
Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань

8

цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у
громаді та суб’єктах господарювання незалежно від форми
13

власності. 1 раз на 3 роки
Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів

2

громади. 1 раз на 3 роки
Всього

56

43

Додаток 4

УЗАГАЛЬНЕНА ЗАЯВКА
на функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту ____________ об’єднаної територіальної
громади __________ області у 20__ році
Кіль
№
з/
п

Назва категорії

Посада

Прізвище, ім’я, побатькові

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
Голова громади та його заступники.
Голова громади
Завірюха Інна

кість осіб:
за
держав
за
ним
договора
замовлен
ми
ням
1

Григорівна

1.

заступник голови

2. Керівники

структурних

виконавчого

комітету

забезпечують

у

межах

громади
підрозділів головний бухгалтер
громади,

які

законодавства Завідувач відділу

виконання завдань цивільного захисту у освіти громади

Кравченко Михайло

1

Васильович
Сирота Євгенія

1

Янівна
Скрипніченко
Володимир

1
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певній сфері суспільного життя (крім штатних
підрозділів

(посадових

осіб)

з

питань

цивільного захисту та осіб, які очолюють
спеціалізовані

служби

та

формування

цивільного захисту громади).
Посадові особи громади, які виконують
3

обов’язки

секретарів

евакуації,

комісій

екологічної

з

безпеки

комісій
питань
та

Володимирович

з

питань

техногенно-

інспектор з

Філоновська Олена

цивільного захисту

Володимирівна

1

громади

надзвичайних

ситуацій.
Особи, які очолюють спеціалізовані служби

Заступник

цивільного захисту громади та їх заступники.

начальника відділу

4

ЖКГ,
спеціаліст відділу з

Кравченко Михайло

1

Васильович
Скрипніченко

1

Володимир

питань НС

Володимирович

Директор ТОВ

Марущук Ольга

Особи, які очолюють формування цивільного
5

захисту громади та їх структурні підрозділи.

6

Керівники

суб’єктів

господарювання,

які

розташовані на території громади, незалежно

«Оріон-Вектор»,

Дмитрівна

1
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від форми власності

та

їх заступники,

функціональні обов’язки яких пов’язані із
забезпеченням цивільного захисту.

Голова ТОВ
«ВК і К»,
Завідув. Побутовий

Стоян Богдан

1

Сергійович
Нестеренко Олена

1

комплекс ________, Анатоліївна
Директор
Санаторій _______,
Керівник

Мирошниченко

1

Дмитро Вадимович
Нестройний Іван

ПП «Сатурн»,

Олексійович

Директор ТОВ

Старостюк Алла

1
1

«Зернотрейдинггруп» Вадимівна
Керівник

Беценко Валерій

1

ТОВ «АПК-Сервіс», Петрович
Керівник
ТОВ «Степ-Фарм»,
Керівник
СТОВ «Мир»,
Керівник
ТОВ «Лан»,

Самойленко Павло

1

Іванович
Татаров Леонід

1

Олексійович
Бондаренко Лілія

1

Леонідівна

Керів Комплекс ПП Скочко Володимир

1

46

Онищенко,
Директор
ВАТ «Рембуд»,
Керівник, елеватор

Васильович
Карпенко Клавдія

1

Анатоліївна
Єзан Геннадій

1

ТОВ «АГРОПЛЮС» Васильович
Керівник СТОВ
«Агролан»

Босько Володимир
Федорович

Зав. дитячий будинок- Човгиз Тетяна
інтернат
Директор ЗОШ №2

1
1

Іванівна
Волошина Галина

1

Василівна
Керівник
КП Новобуд
Керівник, філія
«______обленерго»
Керівник,

Філоновська Олена

1

Володимирівна
Барабаш Микола

1

Якимович
Черненко Ігор

філія «Райавтодор»

Сергійович

Керівник, цех філії

Лашкул Максим

ПАТ «Укртелеком»

Володимирович

1
1
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Керівник, ДП

Вітенко Василь

«_______ лісгоспа» Климович
Керівник,

Сирота Євгенія

кафе «Зимовий сад» Янівна
Керівник, _______

Баштанюк Євген

кар’єроуправління

Васильович

Кер. Цегельний завод Барський Станіслав
ТОВ «Пріоритет»

Анатолійович

Керівник, Млин ПП Олійник Олег
Особи, які очолюють спеціалізовані служби

Донець
Цегельний завод

Михайлович
Єрошкін Олександр

цивільного

ТОВ «Пріоритет»

Петрович

захисту,

господарювання
7

утворені

незалежно

суб’єктами
від

форми

власності.

цех філії ПАТ

Богуславський

«Укртелеком»

Олександр Іванович

філія

Свистун Володимир

«______обленерго»
Елеватор ТОВ
8

Особи, які очолюють об’єктові формування
цивільного захисту крім осіб, які очолюють

«АГРОПЛЮС»
ДП

1
1
1
1
1
1
1
1

Анатолійович
Корженко Олександр

1

Юрійович
Резніченко Дмитро

1

«_______ лісгоспа» Олександрович

48

структурні підрозділи формувань громади).

ТОВ
«ВК і К»,

Гордієнко Юрій

1

олексійович

Елеватор ТОВ

Врадій Валерій

«АГРОПЛЮС»

Геннадійович

Цегельний завод

Соченко Віктор

ТОВ «Пріоритет»

Володимирович

1
1

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

9

Працівники чергово-диспетчерської служби

Елеватор ТОВ

громади і диспетчерських служб суб’єктів

«АГРОПЛЮС»

господарювання,

у

власності

або

у

користуванні яких є хоча б один об’єкт

ДП
«_______ лісгоспа»

Бондаренко Віктор
Олександрович
Гребенюк Олександр

Васильович
підвищеної небезпеки.
Особи, які входять до складу спеціалізованих Побутовий комплекс Литвинчук Олег
служб та формувань цивільного захисту
громади або суб’єктів господарювання, і які
10 залучаються до організації та проведення
робіт

з

дегазації,

дезактивації

території

об’єктів, інших видів спеціальної обробки,
дозиметричного контролю та РХР.

________,

Олександрович

1
1

1
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11

Інженерно-технічні працівники, які очолюють

Цегельний завод

Одайський Микола

ланки, групи тощо з обслуговування захисних

ТОВ «Пріоритет»

Іванович

споруд цивільного захисту.

Центральна лікарня Дуднік Олександр

1
1

Васильович
відділення

Єршов Валерій

пенсійного фонду Георгійович
12 Посадові особи, на яких покладені обов’язки ТОВ «Оріон-Вектор», Літовцева Оксана
з питань цивільного захисту (за відсутності
окремої штатної одиниці) у громаді та
суб’єктах

господарювання

форми власності.

незалежно

1
1

Іванівна
ТОВ «ВК і К»,

від

Лубенець Олександр

1

Володимирович
Побутовий комплекс Земляний Микола
________,
Санаторій _______,

1

Юхимович
Гавриленко Павло

1

Миколайович
кафе «Зимовий сад» Руденко Віктор

1

Андрійович
_______
кар’ероуправління
Цегельний завод

Мельниченко Андрій

1

Володимирович
Базанов Михайло

1
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Особи,
13

відповідальні

за

ТОВ «Приоритет»

Володимирович

ЗОШ №2

Попова Світлана

1

Миколаївна
роботу Завідувач бібліотеки Дяченко Марина

консультаційних пунктів громади.

1

Олегівна

громади
Спеціаліст ЖЕО

Мазур Ірина

1

Володимирівна
Всього

56

7
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Просимо врахувати терміни проведення практичних заходів для здійснення методичного супроводу педагогічними працівниками навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області:

№

Форма практичної підготовки, періодичність

Назва підприємства,

з/п

проведення

установи, організації
_______

Дата проведення у 20__
році
1.03.20__р

кар’єроуправління
1.

Спеціальне об’єктове навчання (раз на 3 роки)

Цегельний завод
ТОВ «Пріоритет»
Елеватор ТОВ
«АГРОПЛЮС»

2.

Об’єктове тренування (щорічно) вищого навчального
закладу

25.05.20__р
15.06.20__р

51

3.
4

Спеціальне об’єктове тренування спеціалізованої служби
цивільного захисту (щорічно, крім року проведення СОН)
Спеціальне об’єктове тренування формування цивільного
захисту (щорічно, крім року проведення СОН)
Голова _________ об’єднаної територіальної громади
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Додаток 5
Зразок оформлення графіка
ПОГОДЖЕНО
Голова
__________________________
(керівник ОТГ)

ПОГОДЖЕНО
Начальник _____________
міськрайвідділу управління
ДСНС
України
у
________________ області
_______________________
(керівник територіального
органу ДСНС України)
_______________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“____” ________20___ р.

__________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“____” ____________20___ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ____________
______________________
(керівник
підприємства,
установи, організації)

_______________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“____” ___________20__ р.

ГРАФІК

Спеціальне
об’єктове
навчання

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
3

1
4

15

12

Відмітка про

червень

3

16

17

Началь
ник

виконання

1

травень

2

квітень

1

березень

Організацій
ний захід*

лютий

№
з/п

січень

Місяці навчального року

Керівник навчання
(тренування)

проведення на _____________________________________________________________
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту
у 20__ році

Особа з питань цивільного захисту _________________________________________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
“____” ____________20___ р.
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Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ___________ об’єднаної територіальної
громади
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
“____” _____________________ 20___ р.
ПЛАН-ГРАФІК
проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах, які розташовані на території _____________ об’єднаної територіальної громади в 20__ році
№
з/п

1
1
2
3
4
5

Найменування
підприємства, організації, установи

2
ТОВ «___________ м’ясокомбінат»
ТОВ "Укртрейд"
ПАТ «___________ елеватор»
ТОВ "Сонек"
ПП "Ковальов-Авто"

спеціальні об’єктові
навчання, тренування з
питань цивільного захисту
навчання тренування
3
25.01 П
7.02

4

Заходи
цільові та тематичні спеціальні об’єктові тренування

Заходи в навчальних
закладах

спеціаліформувань
зованих служб цивільного
захисту
5
6

День цивільного
захисту
7

21.03
21.03
11.04

Тиждень
безпеки
дитини
8

55

6 Навчальний заклад «Коледж механізації»
7
___________ ЗОШ №1
8
___________ ЗОШ №2
9
___________ ЗОШ №3
11
___________ ЗОШ
12
___________ ЗОШ
13
___________ ЗОШ
14
___________ ДНЗ
15
___________ ДНЗ
16
___________ ДНЗ
18
ФОП Іваненко О.Т.
19
ФОП Мартисян А.А
20
Підприємство «Жилсервіс»
21
«__________ будівельний технікум»
22
ТОВ «Сервіс – Агропівдень»,
23
ТОВ "Криниця"


9.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
13.04
9.04
10.04
11.04
16.05
6.06
12.09
26.09
17.10
24.10

Показові спеціальні об’єктові навчання і тренування ЦЗ позначаються .П - показові

Начальник __________ міськрайвідділу управління ДСНС України у ________________ області
___________________________________________
підпис, ініціали, прізвище

“__ ”_______ ___________ 20 __ р.

