ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________
НАКАЗ
(з основної діяльності)

______________

Київ

№ _____

Про затвердження калькуляції
вартості платних освітніх послуг

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності», спільного наказу МОН України, Мінекономіки
України та Мінфіну України від 23 липня 2010 р. № 736/902/758 «Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними
навчальними закладами», спільного наказу МНС України, Мінекономрозвитку
України та Мінфіну України від 3 січня 2012 р. № 1/2/1 «Про затвердження
Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства надзвичайних ситуацій України», з метою систематизації процесу
надання освітніх послуг в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту (далі – Інститут),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік платних освітніх послуг, що надає Інститут
державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Перелік) (додаток 1).
2. Затвердити калькуляції вартості платних освітніх послуг згідно з
Переліком (додаток 2) та ввести в дію з «15» березня 2019 року.
3. Наказ ІДУЦЗ від 03.03.2016 № 33 «Про затвердження калькуляції
вартості платних освітніх послуг» вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Інституту

П.Б. Волянський

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Помічник начальника Інституту
(з правової роботи)

О.С. Павлова

Начальник відділу економіки і фінансів
(головний бухгалтер) Інституту
підполковник служби цивільного захисту

С.О. Лойок

Начальник відділу персоналу
та адміністративної роботи
підполковник служби цивільного захисту

О.В. Нешпор

Начальник навчально-методичного відділу
полковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Начальник сектора документального
забезпечення та архівної роботи

М.М. Яновська

Надр.1 прим. - до справи
Шестакова Н.О.

Додаток
до наказу ІДУЦЗ
____________ № _______

ПЕРЕЛІК
платних освітніх послуг, що надає
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
№

Назва навчальної категорії

Кількість
годин за
навчальною
програмою

Термін
навчання

Вартість
навчання

1

Підвищення кваліфікації керівного
складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і
підрозділів служби цивільного захисту
та керівного складу і фахівців сил
цивільного захисту у галузі знань
«Цивільна безпека»
Підвищення кваліфікації посадових
осіб з питань цивільного захисту

108

2 тижні

2758 грн

108

2 тижні

2758 грн

2

Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення)
у сфері цивільного захисту понад розпорядження
Кабінету Міністрів України
3

4

5

6

Керівники центральних та місцевих
органів виконавчої влади, інших
державних органів, а також їх
заступники
Посадові особи, які виконують
обов’язки секретарів комісій з питань
евакуації, комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Керівники структурних підрозділів
(департаментів, управлінь, відділів,
секторів) центральних та місцевих
органів виконавчої влади, які
забезпечують у межах законодавства
виконання завдань цивільного захисту
у певній сфері суспільного життя
Особи, які очолюють спеціалізовані
служби цивільного захисту, утворені
центральними та місцевими органами
виконавчої влади, та їх заступники

72

2 тижні

2411 грн

72

2 тижні

2411 грн

72

2 тижні

2411 грн

72

2 тижні

2411 грн

7

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

72

2 тижні

2411 грн

Підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін «БЖД» та «ЦЗ»
8

Викладачі навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності»
Викладачі дисципліни «Цивільний
захист» для вищих навчальних
закладів України

9

108

10 днів

2723 грн

108

10 днів

2632 грн

Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад («Б» та
«В») у сфері цивільного захисту у галузі знань «Управління та адміністрування»
10

Державні службовці ІІ – VІІ категорій
посад («Б» та «В») у сфері цивільного

216

2 тижні

4579 грн

Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки
11
12

Посадові особи підприємств, установ
та організацій
Спеціальне навчання осіб, які
залучаються підприємствами,
установами та організаціями до
проведення занять за програмою
навчання посадових осіб з питань
пожежної безпеки

16

2 дні

609 грн

24

3 дні

936 грн

4 дні

580 грн

Навчання з питань охорони праці
13

Навчання з питань охорони праці

34

Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні
вищої освіти
14

15

Магістратура у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
спеціальністю 261 «Пожежна безпека»

1 рік 9
місяців
(заочна
форма)
Магістратура у галузі знань 28 «Публічне управління
1 рік 9
та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне
місяців
управління та адміністрування»
(заочна
форма)

16800 грн
за
весь
період
навчання
16800 грн
за
весь
період
навчання

Освітня діяльність на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
16

Аспірантура за спеціальністю 281 «Публічне
управління та адміністрування» (підготовка докторів
філософії)

4 роки

41200 грн
за весь
період

навчання

Організація проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння державною мовою
17
18
19

Організація та проведення атестації осіб, які претендують на
зайняття посади державної служби, щодо володіння державною
мовою
Навчання на підготовчих курсах для проходження атестації осіб, які
претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного
володіння державною мовою
Видача дублікатів посвідчень; видача посвідчень щодо вільного
володіння державною мовою для осіб, які мають документ про
освіту, що надає право на підтвердження вільного володіння
державною мовою без проходження атестації

622 грн
2386 грн
50 грн

Примітка: Навчання здійснюється за наступними формами: денна, заочна,
дистанційна, змішана.

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної) роботи
полковник служби цивільного захисту
к.т.н., доцент

С.А. Єременко

