
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

17 липня  2018 року  Старокостянтинів   № 241/2018-р 

 

Про організацію проведення роботи 

підприємствами, установами та 

організаціями міста щодо комплектування 

Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області та Навчально-

консультаційного пункту цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності м. 

Старокостянтинів слухачами за державним 

замовленням та на договірних умовах у 2019 

році 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту, постанов Кабінету 

Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження 

Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», 

від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», листа 

Хмельницької обласної державної адміністрації від 25 червня 2018 року № 

70/30-36-2952/2018 «Про організацію проведення роботи місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій області щодо комплектування Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області з 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2019 

році»: 

1. Керівникам підприємств, установ і організацій м. Старокостянтинів, 

начальникам служб цивільного захисту міста до 07 вересня 2018 року 

підготувати та направити у відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради заявки 

щодо кількісного та персонального складу слухачів серед керівного, 

начальницького складу та інших фахівців підпорядкованих підприємств, 

установ та організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту та підлягають 

функціональному навчанню у сфері цивільного захисту в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та 



2 

 

безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Навчально-

консультаційному пункті цивільного захисту та безпеки життєдіяльності                 

м. Старокостянтинів у 2018 році, згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5.  

 

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Більчук Ю.П.) сформувати 

заявку від підприємств, установ та організацій м. Старокостянтинів в цілому та 

до 15 вересня 2018 року направити її у Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                       М. Мельничук



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

17 липня 2018 року № 241/2018-р 

 

 

Перелік 

категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які підлягають 

функціональному навчанню у сфері цивільного захисту в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області у 2019 році 

 

за державним замовленням 

 

№  

п/п 

Категорії, які 

підлягають навчанню 

Періодичність 

навчання 

Загальна 

потреба 

(кількість) 

П
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1 2 3 4 5 6 

І. Особи керівного складу органів управління цивільного захисту 

1.  

Керівники місцевих 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування та їх  

заступники: 

у перший рік 

призначення на 

посаду і в 

подальшому  

1 раз на 5 років 

   

1.1 

Голови районних рад, 

які здійснюють свої 

повноваження на 

постійній основі 

1 раз на 5 років    

1.2 

Заступники голів 

районних рад, які 

здійснюють свої 

повноваження на 

постійній основі 

1 раз на 5 років    

1.3 

Керівники районних 

державних 

адміністрацій (голови 

комісій з питань 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    
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1 2 3 4 5 6 

1.4 

Заступники керівників 

районних державних 

адміністрацій, 

(заступники голів 

комісій з питань 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    

1.5 

Заступники керівників  

районних держаних 

адміністрацій, (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на 5 років    

1.6 

Міські голови, які 

очолюють виконавчі 

комітети міських рад 

(голови комісій з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    

1.7 

Заступники міських 

голів (заступники 

голів комісій з питань 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    

1.8 

Заступники міських 

голів (голови комісій з 

питань евакуації) 

1 раз на 5 років    

1.9 

Голови селищних, 

сільських об’єднаних 

територіальних громад 

(голови комісій 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    
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1 2 3 4 5 6 

1.10 

Заступники голів 

селищних, сільських  

об’єднаних 

територіальних громад 

(заступники голів 

комісій техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    

1.11 

Заступники голів 

селищних, сільських  

об’єднаних 

територіальних громад 

(голови комісій з 

питань евакуації) 

1 раз на 5 років    

1.12 

Голови сільських рад 

(голови комісій з 

питань надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 5 років    

1.13 

Заступники голів 

сільських рад (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на 5 років    

1.14 

Старости міських, 

селищних, сільських 

об’єднаних 

територіальних громад 

1 раз на 5 років    

 

Керівники 

територіальних 

підрозділів 

центральних органів 

виконавчої влади:  

1 раз на 5 років    

1.15 

Керівники підрозділів 

Державної фіскальної 

служби України 

(митниця) 

1 раз на 5 років    

1.16 

Керівники підрозділів 

Державної фінансової 

інспекції у 

Хмельницькій області  

1 раз на 5 років    
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1 2 3 4 5 6 

1.17 

Керівники підрозділів 

та управління 

виконавчої дирекції 

фонду соціального 

страхування України в 

Хмельницькій області 

1 раз на 5 років    

2. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

(департаментів, 

управлінь, відділів, 

секторів) місцевих 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

(міських, селищних, 

сільських рад), 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 

територіальні 

спеціалізовані служби 

і формування 

цивільного захисту) 

у перший рік 

призначення на 

посаду і в 

подальшому 1 

раз на 5 років 

   

2.1 

Керівники управлінь 

(відділів, секторів) 

освіти, молоді та 

спорту міських, 

селищних об’єднаних 

територіальних  

громад 

1 раз на 5 років    
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1 2 3 4 5 6 

2.2 

Керівники управлінь 

(відділів, секторів) з 

екології та контролю 

за благополуччям 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів 

1 раз на 5 років    

2.3 

Керівники управлінь 

(відділів, секторів) 

культури районних 

державних 

адміністрацій, 

виконавчих комітетів 

рад (міст обласного 

значення)  

1 раз на 5 років    

2.4 

Керівники відділів 

(секторів) культури  

міських, селищних 

об’єднаних 

територіальних громад 

1 раз на 5 років    

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 

у перший рік 

призначення на 

посаду і в 

подальшому  

1 раз на 5 років 

   

3.1 

Особи, які виконують 

обов’язки секретарів 

комісій з питань 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій обласної, 

районних державних 

1 раз на 5 років    
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1 2 3 4 5 6 

 

адміністрацій, 

виконавчих органів 

рад (міст обласного 

значення) 

    

3.2 

Особи, які виконують 

обов’язки секретарів 

комісій з питань 

техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних 

ситуацій міських, 

селищних, сільських 

об’єднаних 

територіальних громад 

1 раз на 5 років    

3.3 

Особи, які виконують 

обов’язки секретарів 

комісій з питань 

евакуації обласної, 

районних державних 

адміністрацій, 

виконавчих органів 

рад (міст обласного 

значення) 

1 раз на 5 років    

3.4 

Особи, які виконують 

обов’язки секретарів 

комісій з питань 

евакуації міських, 

селищних, сільських 

об’єднаних 

територіальних громад 

1 раз на 5 років    

4. 

Особи, які очолюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

утворені обласними та 

районними 

державними 

адміністраціями, 

виконавчими 

органами міських у 

у перший рік 

призначення на 

посаду і в 

подальшому  

1 раз на 3 роки 
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1 2 3 4 5 6 

 

містах обласного 

значення рад та їх 

заступники 

    

4.1 

Керівники 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту із захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

районних державних 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

1 раз на 3 роки    

4.2 

Заступники керівників 

спеціалізованої 

служби із захисту 

сільськогосподарських 

тварин і рослин 

районних державних 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

1 раз на 3 роки    

4.3 

Керівники інженерної 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту районних 

державних 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

1 раз на 3 роки    

4.4 

Заступники керівників 

інженерної 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту районних 

державних 

1 раз на 3 роки    
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1 2 3 4 5 6 

 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

    

4.5 

Керівники медичної 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту районних 

державних 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

1 раз на 3 роки    

4.6 

Заступники керівників 

медичної 

спеціалізованої 

служби цивільного 

захисту районних 

державних 

адміністрацій 

(об’єднаних 

територіальних 

громад) 

1 раз на 3 роки    

ІІ. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту 

 

Особи, які очолюють 

розрахунково-

аналітичні групи 

(РАГ) органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

1 раз на 3 роки    

 

 

 

Керуючий справами        підпис             В. Янзюк 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

17 липня 2018 року № 241/2018-р 

 

 

Перелік 

категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які підлягають 

функціональному навчанню у сфері цивільного захисту в Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Хмельницької області у 2019 році 

 

за контрактом 

№ 

п/п 

Категорії, які підлягають 

навчанню 

Періодичність 

навчання 

Загальна 

потреба 

(кількість) 

П
л
ан

у
єт

ьс
я
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а 
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1 2 3 4 5 6 

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту 

1. 

Керівники суб’єктів 

господарювання 

незалежно від форми 

власності та їх 

заступники, 

функціональні обов’язки 

яких пов’язані із 

забезпеченням цивільного 

захисту 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

один раз на  

3 роки 

   

1.1 

Керівники цивільного 

захисту суб’єктів 

господарювання, що 

відносяться до категорії 

цивільного захисту-

особливої важливості 

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.2 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

суб’єктів 

господарювання, що 

відносяться до категорії 

цивільного захисту-

особливої важливості 

(заступники голів комісій  

1 раз на  

3 роки 
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1 2 3 4 5 6 

 
з питань надзвичайних 

ситуацій) 
    

1.3 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

суб’єктів 

господарювання, що 

відносяться до категорії 

цивільного захисту-

особливої важливості 

(голови комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.4 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

суб’єктів 

господарювання, що 

відносяться до категорії 

цивільного захисту-

особливої важливості 

(керівники робіт з 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.5 

Заступники керівників ЦЗ 

суб’єктів 

господарювання, що 

відносяться до категорії 

цивільного захисту-

особливої важливості 

(очолюють штаби 

керівництва з проведення 

спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.6 

Керівники цивільного 

захисту промислових 

підприємств та інших 

суб’єктів господарювання 

(потенційно-небезпечних, 

віднесених до категорій з 

цивільного захисту, 

мають стратегічне 

значення для економіки і 

1 раз на  

3 роки 
   



3 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 

безпеки держави, 

продовжують роботу в 

особливий період та інші 

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

    

1.7 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

промислових підприємств 

та інших суб’єктів 

господарювання 

(потенційно небезпечних, 

віднесених до категорії з 

ЦЗ, мають стратегічне 

значення  для економіки і 

безпеки держави, 

продовжують роботу в 

особливий період та інші 

(заступники голів комісій 

з питань надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.8 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

промислових підприємств 

та інших суб’єктів 

господарювання 

(потенційно небезпечних, 

віднесених до категорії з 

ЦЗ, мають стратегічне 

значення  для економіки і 

безпеки держави, 

продовжують роботу в 

особливий період та інші 

(голови комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.9 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

промислових підприємств 

та інших суб’єктів 

господарювання 

(потенційно небезпечних, 

1 раз на  

3 роки 
   



4 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 

віднесених до категорії з 

ЦЗ, мають стратегічне 

значення  для економіки і 

безпеки держави, 

продовжують роботу в 

особливий період та інші 

(керівники робіт з 

ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій) 

    

1.10 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

промислових підприємств 

та інших суб’єктів 

господарювання 

(потенційно небезпечних, 

віднесених до категорії з 

ЦЗ, мають стратегічне 

значення  для економіки і 

безпеки держави, 

продовжують роботу в 

особливий період та інші 

(очолюють штаби 

керівництва з проведення 

спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.11 

Керівники цивільного 

захисту 

сільськогосподарських 

підприємств (голови 

комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.12 

Заступники керівників 

сільськогосподарських 

підприємств (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.13 

Заступники керівників 

сільськогосподарських 

підприємств (керівники 

1 раз на  

3 роки 
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 Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 
робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій) 
    

1.14 

Керівники цивільного 

захисту вищих 

навчальних закладів I-IІ 

рівня акредитації (голови 

комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на 

3 роки 
   

1.15 

Заступники керівників 

цивільного захисту вищих 

навчальних закладів I-IІ 

рівня акредитації (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на 

3 роки 
   

1.16 

Керівники цивільного 

захисту вищих 

навчальних закладів III-IV 

рівня акредитації (голови 

комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на 

3 років 
   

1.17 

 

Заступники керівників 

цивільного захисту вищих 

навчальних закладів III-IV 

рівня акредитації (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на 

3 років 
   

1.18 

 

Керівники цивільного 

захисту закладів 

професійно-технічної 

освіти (голови комісій з 

питань надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на 

3 років 
   

1.19 

 

Заступників керівників 

цивільного захисту 

закладів професійно-

технічної освіти (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на 

3 років 
   

1.20 

Керівники цивільного 

захисту закладів загальної 

середньої освіти І-ІІІ, І-ІІ 

1 раз на  

3 років 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

ступенів (голови комісій з 

питань надзвичайних 

ситуацій) 

    

1.21 

Заступників керівників 

цивільного захисту  

закладів загальної 

середньої освіти І-ІІІ, І-ІІ 

ступенів (голови комісій з 

питань евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.22 

Керівники цивільного 

захисту закладів 

дошкільної освіти (голови 

комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.23 

Керівники цивільного 

захисту торговельних 

центрів, ринків, установ 

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.24 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

торговельних центрів, 

ринків, установ (голови 

комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.25 

Керівники цивільного 

захисту банківських 

установ (голови комісій з 

питань надзвичайних 

ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.26 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

банківських установ 

(голови комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.27 

Керівник цивільного 

захисту житлово-

комунальних підприємств 

по обслуговуванню 

житлових будинків та 

1 раз на  

3 роки 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 

прибудинкових територій 

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

    

1.28 

Керівники цивільного 

захисту об’єктів 

житлового господарства 

(гуртожитки, готелі-

голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.29 

Керівники цивільного 

захисту закладів культури 

та мистецтва (бібліотеки, 

музеї, театри, палаци 

культури і творчості, 

кінотеатри, клуби, 

філармонії, парки 

культури і відпочинку  

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій)  

1 раз на  

3 роки 
   

1.30 

Керівники цивільного 

захисту закладів охорони 

здоров’я (лікувальні 

заклади, поліклініки, 

заклади швидкої медичної 

допомоги, аптечні 

заклади, курортні заклади 

(голови комісій з питань 

надзвичайних ситуацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.31 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

закладів охорони здоров’я 

(лікувальні заклади, 

поліклініки, заклади 

швидкої медичної 

допомоги, аптечні 

заклади, курортні заклади 

(голови комісій з питань 

евакуації) 

1 раз на  

3 роки 
   

1.32 

Керівники цивільного 

захисту лісових 

господарств області 

1 раз на  

3 роки 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

1.33 

Заступники керівників 

цивільного захисту 

лісових господарств 

області 

1 раз на  

3 роки 
   

2. 

Особи, які очолюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

утворені суб’єктами 

господарювання 

незалежно від форми 

власності 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

один раз на  

3 роки 

   

2.1 

Особи, які очолюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

утворені суб’єктами 

господарювання 

незалежно від форми 

власності (промислових, 

сільськогосподарських та 

інших підприємств, 

установ, організацій) 

1 раз на  

3 роки 
   

2.2 

Особи, які очолюють 

аварійно-рятувальні 

служби на водних 

об’єктах 

1 раз на  

3 роки 
   

 

 

 

 

Керуючий справами   підпис         В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до розпорядження міського  

17 липня 2018 року № 241/2018-р 

 

 

Перелік 

категорій осіб командирів (начальників) формувань цивільного захисту та 

інших фахівців,  діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків для потреб 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які підлягають 

функціональному навчанню у сфері цивільного захисту в  Навчально-

консультаційному пункті цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  

м. Старокостянтинів у 2019 році 

 

за державним замовленням 

№ 

п/п 

Категорії, які підлягають 

навчанню 

Періодичність 

навчання 

Загальна 

потреба 

(кількість) 

П
л
ан

у
єт

ьс
я
 н

а 

н
ав

ч
ан

н
я
  

П
р
и

м
іт

к
и

 

1 2 3 4 5 6 

 Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту та їх 

структурні підрозділи 

1. 

Особи, які очолюють 

територіальні формування 

цивільного захисту та їх 

структурні підрозділи 

 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому  

1 раз на  

3 роки 

   

1.1 

Особи, які очолюють 

пости радіаційного і 

хімічного спостереження 

місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування  

 

1 раз  

на 3 роки  
   

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

з питань цивільного захисту 

1. 

Інженерно-технічні 

працівники, які очолюють 

ланки групи, пости з 

обслуговування захисних 

споруд цивільного захисту  

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 1 

раз на 3 роки 

   



2 

Продовження додатка 3 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 

Інженерно-технічні 

працівники, які очолюють 

ланки групи, тощо з 

обслуговування захисних 

споруд цивільного захисту 

державної та комунальної 

власності 

1 раз  

на 3 роки 
   

2. 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

(за відсутності окремої 

штатної одиниці) у 

місцевих органах 

виконавчої влади та 

органах місцевого 

самоврядування 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому  

1 раз на  

3 роки 

   

2.1 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

(за відсутності окремої 

штатної одиниці)  міських, 

селищних, сільських 

об’єднаних територіальних 

громадах 

1 раз  

на 3 роки  
   

3. 

Особи, відповідальні за 

роботу консультаційних 

пунктів при органах 

місцевого самоврядування 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз на  

3 роки 

   

3.1 

Особи, відповідальні за 

роботу консультаційних 

пунктів виконавчих 

комітетів рад (міст 

обласного значення) 

1 раз  

на 3 роки  
   

3.2 

Особи, відповідальні за 

роботу консультаційних 

пунктів міських, селищних, 

сільських об’єднаних 

територіальних громад, рад 

1 раз  

на 3 роки  
   

 

Керуючий справами    підпис      В. Янзюк 



Додаток 4 

до розпорядження міського  

17 липня 2018 року № 241/2018-р 

 

 

ПЕРЕЛІК 

категорій осіб командирів (начальників) формувань цивільного захисту та 

інших фахівців,  діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів 

щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків для потреб 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які підлягають 

функціональному навчанню у сфері цивільного захисту в Навчально-

консультаційному пункті цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  

м. Старокостянтинів у 2019 році 

 

за контрактом  

№ 

п/п 

Категорії, які підлягають 

навчанню 

Періодичність 

навчання 

Загальна 

потреба 

(кількість) 

П
л
ан

у
єт

ьс
я
 

н
а 

н
ав

ч
ан

н
я
  

П
р
и

м
іт

к
и

 

1 2 3 4 5 6 

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту 

1. 

Особи, які очолюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту, 

утворені суб’єктами 

господарювання незалежно 

від форми власності 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз  

на 3 роки  

   

1.1 

Особи, які очолюють 

спеціалізовані служби 

цивільного захисту суб’єктів 

господарювання незалежно 

від форми власності 

1 раз  

на 3 роки  
   

2. 

Особи, які очолюють  

об’єктові формування 

цивільного захисту (крім 

осіб, які очолюють 

структурні підрозділи 

територіальних формувань 

цивільного захисту) 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз  

на 3 роки  

   

2.1 
Керівники рятувальних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.2 

Керівники аварійно-

відновлювальних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 6 

2.3 
Керівники аварійно-

технічних формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.4 
Керівники пожежних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.5 
Керівники інженерних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.6 
Керівники медичних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.7 
Керівники транспортних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.8 
Керівники ремонтних 

формувань 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.9 

Керівники формувань 

радіаційного і хімічного 

спостереження 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.10 
Керівники формувань 

санітарної обробки людей 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.11 

Керівники формувань 

спеціальної обробки майна, 

одягу та транспорту 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.12 

Керівники формувань 

матеріально-технічного та 

продовольчого забезпечення 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.13 
Керівники формувань 

зв’язку 
1 раз  

на 3 роки  
   

2.14 
Керівники формувань 

захисту тварин та рослин 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.15 

Керівники формувань 

охорони громадського 

порядку 

1 раз  

на 3 роки  
   

2.16 

Начальники пунктів видачі 

засобів індивідуального 

захисту 

1 раз  

на 3 роки  
   

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

з питань цивільного захисту 

1. 

Працівники чергово-

диспетчерських служб 

суб’єктів господарювання, у 

власності або у 

користуванні яких є хоча б 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

   



3 

Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 6 

 
один об’єкт підвищеної 

небезпеки 

1 раз  

на 3 роки 
   

1.1 

Працівники чергово-

диспетчерських служб 

суб’єктів господарювання, у 

власності або у 

користуванні яких є хоча б 

один об’єкт підвищеної 

небезпеки 

1 раз  

на 3 роки 
   

2. 

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 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз  

на 3 роки 

   

2.1 

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 

1 раз  

на 3 роки 
   

3. 

Інженерно-технічні 

працівники, які очолюють 

ланки групи, тощо з 

обслуговування захисних 

споруд цивільного захисту 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз  

на 3 роки 
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Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 6 

3.1 

Інженерно-технічні 

працівники, які очолюють 

ланки, групи тощо з 

обслуговування захисних 

споруд цивільного захисту 

промислових підприємств та 

інших суб’єктів 

господарювання 

недержавної форми 

власності 

1 раз  

на 3 роки  
   

3.2 

Інженерно-технічні 

працівники, які очолюють 

ланки, групи тощо з 

обслуговування захисних 

споруд цивільного захисту 

закладів загальної середньої 

та дошкільної освіти 

1 раз  

на 3 роки  
   

4. 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

(за відсутності окремої 

штатної одиниці) на 

суб’єктах господарювання 

незалежно від форми 

власності 

у перший рік 

призначення 

на посаду і в 

подальшому 

1 раз  

на 3 роки 

   

4.1 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту  

промислових підприємств та 

інших суб’єктів 

господарювання 

(потенційно-небезпечних, 

віднесених до категорій з 

цивільного захисту, мають 

стратегічне значення для 

економіки і безпеки 

держави, продовжують 

роботу в особливий період 

та інші) 

1 раз  

на 3 роки 
   



5 

Продовження додатка 4 

 

1 2 3 4 5 6 

4.2 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту  

вищих навчальних закладів 

І-ІІ, ІІІ-ІV рівня акредитації 

1 раз  

на 3 роки 
   

4.3 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту  

закладів професійно-

технічної освіти 

1 раз  

на 3 роки 
   

4.4 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту   

закладів загальної середньої 

та дошкільної освіти 

1 раз  

на 3 роки 
   

4.5 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

закладів охорони здоров’я     

1 раз  

на 3 роки 
   

4.6 

Посадові особи, на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

інших підприємств, установ 

і організацій 

1 раз  

на 3 роки 
   

5. 

Особи, які очолюють пункти 

посадки (висадки) 

евакуйованого населення 

1 раз  

на 3 роки 
   

 

 

 

Керуючий справами   підпис        В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до розпорядження міського  

17 липня 2018 року № 241/2018-р 

 

 

ПЕРЕЛІК 

категорій осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями  

до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного 

захисту, пожежної та техногенної безпеки і підлягають спеціальній підготовці  

в Навчально-консультаційному пункті цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності м. Старокостянтинів у 2019 році 

 

за контрактом   

№ 

п/п 

Категорії, які підлягають 

навчанню 

Періодичність 

навчання 

Загальна 

потреба у 

навчанні 

П
л
ан

у
єт

ьс
я
 

н
а 

н
ав

ч
ан

н
я
 

П
р
и

м
іт

к
и

 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Посадові особи 

підприємств, установ, 

організацій на яких 

покладені обов’язки з 

питань цивільного захисту 

(штатної одиниці) 

1 раз  

на 3 роки 
   

2.  

Члени комісій з перевірки 

знань працівників на 

підприємствах, установах, 

організаціях з питань 

цивільного захисту, 

пожежної та техногенної 

безпеки 

1 раз  

на 3 роки 
   

3.  

Керівники груп з курсового 

або індивідуального 

навчання працівників  

підприємств, установ, 

організацій за програмою 

загальної підготовки 

1 раз  

на 3 роки 
   

4.  

Інструктори 

консультаційних пунктів з 

питань цивільного захисту 

при органах місцевого 

самоврядування 

1 раз  

на 3 роки 
   



2 

Продовження додатка 5 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  

Особи, які залучаються до 

проведення навчання 

посадових осіб з питань 

пожежної безпеки 

1 раз  

на 3 роки 
   

 

 

 

Керуючий справами   підпис             В. Янзюк 

 

 

 

 


