ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАШИ 3 НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУА1ЦЙ
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Про проведения атестаци педагопчних
пращвнигав навчальних заклад 1в,
навчально-методичних цёйтрш
сфери цив1лыюго захисту
у 2018/2019 навчальному рощ
О

На виконання статп 50 Закону Украши “Про освггу” та з метою
встановлення р]вня профес1йноТ компетентност1 кер1вниюв, 1хшх заступнйюв
(дал1 - кер1вш кадри), шших педагопчних пращвниюв Вищого професшного
училища Льв1вського державного ушверситету безпеки життед1яльност1
(м. Вйшиця), Навчального центру Оперативно-рятувально! служби цившьного
захисту ДСНС Украши, навчально-методичних центр1в сфери цившьного
захисту (дал1 - навчальш заклади, центри)
НАКАЗУЮ:
1. Створити атестацшну комюйо Державно'1 служби Украши з
надзвичайних ситуацш з атестацй педагопчних прац1внию'в навчальних
закладдв, центр1в на 2018/2019 навчальний рш з правами атестацшно'! комюп
ПГршня (дал1 - атестадшна комю1я ДСНС) у склад1, що додаеться.
2. Голов1 атестащйно! комюй ДСНС до 01.10.2018 скласти план роботи
атестацшно'! комюп ДСНС, довести його до навчальних заклад1в, центрй* та
оргашзувати його виконання.
3. Кер1вникам навчальних закладгв, центр 1в:
3.1. До 20.10.2018 затвердите списки педагопчних пращвниюв, як1
атестуються, та до 01.04.2019 провести !хню атестащю правами комюш I р1вня.
3.2. Подати до атестацшно! комюп ДСНС через 1нститут державного
управлшня у сфер1 цившьного захисту:
до 25.10.2018 списки кер1вних кадри*, шших педагопчних пращвниюв, щ
шдлягають атестацй' комю1ею ДСНС;
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до 08.04.2019 звгги про результата атестаци педагопчних пращвниюв
ком.1С1ями навчальних закладдв, центр1в;
до 12.04.2019 атестащйш документа з клопотаннями щодо атеСтування
кер1вних кадр1в, шших педагопчних пращвниюв навчальних заклад1в, центр 1в
атестащйною комклею ДСНС.
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Додаток
до наказу ДСНС

МРР.ЛОМШ МУ
СКЛАД
атестацшно! комюп Державно! служби Украши з надзвичайних ситуаш'й з
атестаци педагопчних пращвниюв навчальних заклада, центр!в
на 2018/2019 навчальний рш
Доценко
Олександр Володимирович

директор Департаменту персоналу,
голова комюп

Парталян Серий Агопович

директор Департаменту оргашзацп заход1в
цившьного захисту, перший заступник голови
комюп

Волянський
Петро Борисович

начальник йютитуту державного управлшня у
сфер] цившьного захисту, заступник голови
комюп

Герас1менко
Андрщ Васильович

начальник
сектору
мошторингу
та
удосконалення освппьо! Д1ялыюст1 науковометодичного центру мереж! освтпх установ
цившьного захисту Гнституту державного
управлшня у сфер1 цив1льного захисту, секретар
КОМ1С1!

Члени комюп:
Войтенко
Василь Васильович

начальник
Навчально-методитшого
центру
цившьного захисту та безпеки жштедшльност!
м. Киева

Гуменюк
Микола Миколайович

начальник
навчально-методичного
в1ддшу
Вищого професшного училища Льв1вського
державного
ушверситету
безпеки
життед1яльност1 (м. Вшниця)
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Гринько
Вшшш Юршович

начальник в1дцшу оргашзацп служби
та
подготовки пщроздшв Оперативно-рятувально!
служби
цившьного
захисту
управлшня
оргашзацп пожежно-рятувалъних роб1т, служби
та
шдготовки
пщроздш1в
Оперативнорятувально'1 служби
цившьного захисту
Департаменту реагування на надзвичайн1
ситуац]-1

Мерзлшн
Олександр Анатолшович

головний спещалют вщдшу осв1ти 1 науки
Департаменту персоналу

Михайлов
Впсгор Миколайович

начальник науково-методичного центру мереж1
ОСВ1ТН1Х установ цившьного захисту 1нституту
державного управ;пння у сфер1 цившьного
захисту

Осипенко
Серий 1ванович

заступник начальника управлшня - начальник
вщцшу шдготовки оргашв управлшня
та
навчання населения управл1ння ггланування та
координац11 заход1в
цив1льного
захисту
Департаменту оргашзацп заход1в цившьного
захисту

Терент’ева
АннаВалерйвна

зав1дувач
кафедри
державно!
служби,
управлшня та навчання за м1жнародними
проектами 1нститугу державного управл1ння у
сфер! цив!льного захисту

