
Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 
категорій посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які підлягають 
навчанню в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Луганської області у 2017 році 

(за рахунок ноштів держввного бюджету) 
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І. Посадові особи, які організовують здійсненнії заходів 
щодо реалізації державної політики ; •г ефері цивільного залнету 

1 2 3 4 5 6 
1. Керівники місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, а також їх заступники: 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

голови районних державних адміністрацій 
заступники голів районних державних 
адміністрацій 
міські голови міст обласного значення 
заступники міських голів міст обласного 
значення 
міські голови міст районного значення 
заступники міських голів міст районного 
значення 
селищні голови 
сільські голови 
керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, а також 
їх заступники 
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2. Посадові особи, які очолюють комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

районних державних адміністрацій 
виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення 
виконавчих органів міських рад міст районного 
значення 
селищних рад 

відповідальні секретарі комісій з питань ТЕБ та 
НС районних державних адміністрацій і 
виконавчих органів міських рад 

3. Посадові особи, які очолюють комюй з питань 
надзвичайних ситуацій 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

сільських рад 

територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 

4. Керівники структурних підрозділів місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади які 
забезпечують у межах законодавства виконання 
завдань цивільного захисту у певній сфері 
суспільного життя (крім штатініх підрозділіп 
(посадових осіб) з питань цивільного захисту) 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

департаментів, управлінь 
відділів, секторів 

3. Посадові особи місцевих органш виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, які 
очолюють евакуацій ш органи (комісії з питань 
евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні 
пункти евакуації, приймальні пункти евакуації) 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

районів 

міст обласпого значення 

міст районного значення та селищних рад 

сільських рад 

територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 
секретарі комісій з питань евакуації районів і 
міст 



з 
П. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідіїів 

1. Керівники робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
місцевих органів виконавчої влади 
органів місцевого самоврядування 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 

2. Особи, які очолюють спеціалізовані служби 
цивільного захисту та їх заступники 

44 години -II-

районів 
міст обласного значення 

3. Працівники чергових служб 17 годин -II-
районних державних адміністрацій 
виконавчих органів рад міст, селищ, сіл 

ПІ. Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією ї здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту 

1. Керівники міжшкільних методичних об'єднань 
та методичних кабінетів (центрів) при місцевих 
органах управління освітою 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

2. Інжеиерно-техшчні працівники, які очолюють 
ланки, групп, тощо з обслуговування захисних 
споруд цивільного захисту державної та 
комунальної форм власності 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
3. Інструктори консультаційних пунктів при 

органах місцевого самоврядування 
17 годин -//-

4. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій, виконавчих органів 
рад районів, міст, селищ, сіл, територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої 
влади діям у надзвичайних ситуаціях 

17 годин -II-

Керівник ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 



Додаток 2 

Заявка на навчання за контрактом 

(Повне найменування суб'єкту господарювання (навчального закладу) з її поштовою 
адресою та телефонами) 

№ 

Начальнику навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Луганської області 
Красюку С.В. 

(93406, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 22/Б) 

ЗАЯВА 
Просимо Вас включити до Плану комплектування Центру слухачами з 

функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2017 рік працівників суб'єкту 
господарювання (навчального закладу), діяльність яких пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

№з/п штатна посада посада у сфері цивільного захисту 
(категорія слухачів) 

кількість 
осіб 

Керівник 
П.І.Б. 

Головний бухгалтер 
П.І.Б. 

М Л . 
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Додаток 2 продовження 

ПЕРЕЛІК 
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які підлягають навчашио в Навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області у 

2017 році 

(виключно за контрактом) 

№з/п категорії слухачів 
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І. Посадові особи, якї організовують здійснення заходів 
щодо реалізації державної політики у сфері цивільїюго захнсгу 

1. Керівники суб'єктів господарювання та навчальних 
закладів незалежно від форми власності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

2. Заступники керівників суб'єктів господарювання та 
навчальних закладів незалежно від форми власності 

26 годин -II-

3. Голови комісій з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів 
господарювання та навчальних закладів незалежно від 
форми власності 

26 годин -II-

4. Працівники суб'єктів господарювання, які очолюють 
евакуаційні органи (комісії з питань евакуації, збірні 
пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні 
пункти евакуації), а також особи, відповідальні за 
евакуацію 

26 годин -II-
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11. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідацнїхнаслідків 

5. Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації суб'єктів господарювання та навчальних закладів 
незалежно від форми власності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
три роки 

6. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного 
захисту, утворені суб'єктами господарювання та їх 
заступники 

26 годин -//-

7. Особи, які очолюють територіальні та об'єктові 
формування цивільного захисту та їх структурні 
підрозділи 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
рятувальні 
радіаційного і хімічного спостереження 
пожежні 
аварійно-технічні 
аварі йно-відновл ювал ьні 
медичні 
інженерні 
транспортні 
санітарної обробки людей 
радіаційного та хімічного захисту (спеціальної обробки 
майна, одягу та транспорту) 
матеріально-технічного забезпечення 
продовольчого забезпечення 
ремонтні 
захисту сільськогосподарських тварші та рослин 
зв'язку та оповіщення 
пункти видачі засобів індішідуального захисту 
радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки і 
спостереження 

8. Особи, які залучаються до організації та проведення робіт 
з дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної 
розвідки (хіміки-розвідники, дозимстристи) 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
9. Працівники чергово-диспетчерських служб суб'єктів 

господарюваїшя 
17 годин -//-

10. Керівники аварійно-технічних служб суб'єктів 
господарювання 

17 годин -//-
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Ш. Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту 

11. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, 
групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного 
захисту суб'єктів господарювання 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
одіш раз на 

три роки 
12. Фахівці суб'єктів господарювання, які виконують 

обов'язки, пов'язані із забезпеченням техногенної 
та пожежної безпеки 

26 годин -//-

13. Педагогічні працівники, які викладають предмети 
з основ цивільного захисіу і безпеки життєдіяльності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

14. Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва 
спеціальних об'єктових навчань, тренувань 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
15. Керівники навчальних груп з підготовки працівників 

суб'єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях 
17 годин -У/г 



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА БІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93406 
тел. (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86 

іпїо@1оеа.80У.иа, Ьир://т™.І0£а.£0У.иа Код ЄДРПОУ 00022450 

На № від 

Шським головам 
Головам райдержадміпістрацій 

Про надання заявок щодо навчання 
керівного складу 1 фахівідв у сфері 
цивільного захисту у 2017 році 

Відповідно до статті 91 «Кодексу цивівьного захисту України», Порядку 
проведення навчання керівного складу та фахівідв, діяльність яких пов'язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 та з метою 
визначення потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій Луганської облаеті у 
навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією 
і здійсненням заходіи з питань цивівьного захисту на 2017 рік, пропоную 
до 01.10.2016 надати через навчально-методичний центр цивівьного захисту та 
безпеки життєдіяльності Луганської області (93406, м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Гвардійський, 22/Б) заявку, відповідно до вказаних у додатку І категорій. 

Разом із заявкою на навчання за державним замовленням необхідно 
надіслати зібрані заявки від суб'єктів господарювання та навчальних закладів 
незалежно від форми власності, навчання яких проводиться за контрактом за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб згідно з переліком категорій осіб 
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту (додаток 2). 

Додатки: 1. Перелік категорій посадових осіб органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, територіальних підроздівів 
центральних органів виконавчої влади, які підлягають навчанню в 
Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Луганської області у 2017 році (за рахунок коштів 
державного бюджету) на 3 арк. 
2. Зразок заявки на навчання за контрактом з додатком на 4 арк. 

Заступник голови 

Мирошниченко (06452) 41103 

Ю.Ю. КЛИМЕНКО 



Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 
категорій посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які підлягають 
навчанню в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Луганської області у 2017 році 

(за рахунок ноштів держввного бюджету) 
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№ 
з/п 

Категррія 
кількість 
годин за 

програмами 
навчання 

Періодичність 
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І. Посадові особи, які організовують здійсненнії заходів 
щодо реалізації державної політики ; •г ефері цивільного залнету 

1 2 3 4 5 6 
1. Керівники місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, а також їх заступники: 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

голови районних державних адміністрацій 
заступники голів районних державних 
адміністрацій 
міські голови міст обласного значення 
заступники міських голів міст обласного 
значення 
міські голови міст районного значення 
заступники міських голів міст районного 
значення 
селищні голови 
сільські голови 
керівники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, а також 
їх заступники 



2 

2. Посадові особи, які очолюють комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

районних державних адміністрацій 
виконавчих органів міських рад міст обласного 
значення 
виконавчих органів міських рад міст районного 
значення 
селищних рад 

відповідальні секретарі комісій з питань ТЕБ та 
НС районних державних адміністрацій і 
виконавчих органів міських рад 

3. Посадові особи, які очолюють комюй з питань 
надзвичайних ситуацій 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

сільських рад 

територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 

4. Керівники структурних підрозділів місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади які 
забезпечують у межах законодавства виконання 
завдань цивільного захисту у певній сфері 
суспільного життя (крім штатініх підрозділіп 
(посадових осіб) з питань цивільного захисту) 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

департаментів, управлінь 
відділів, секторів 

3. Посадові особи місцевих органш виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, які 
очолюють евакуацій ш органи (комісії з питань 
евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні 
пункти евакуації, приймальні пункти евакуації) 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

районів 

міст обласпого значення 

міст районного значення та селищних рад 

сільських рад 

територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 
секретарі комісій з питань евакуації районів і 
міст 



з 
П. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідіїів 

1. Керівники робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
місцевих органів виконавчої влади 
органів місцевого самоврядування 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади 

2. Особи, які очолюють спеціалізовані служби 
цивільного захисту та їх заступники 

44 години -II-

районів 
міст обласного значення 

3. Працівники чергових служб 17 годин -II-
районних державних адміністрацій 
виконавчих органів рад міст, селищ, сіл 

ПІ. Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією ї здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту 

1. Керівники міжшкільних методичних об'єднань 
та методичних кабінетів (центрів) при місцевих 
органах управління освітою 

44 години у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

2. Інжеиерно-техшчні працівники, які очолюють 
ланки, групп, тощо з обслуговування захисних 
споруд цивільного захисту державної та 
комунальної форм власності 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
3. Інструктори консультаційних пунктів при 

органах місцевого самоврядування 
17 годин -//-

4. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій, виконавчих органів 
рад районів, міст, селищ, сіл, територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої 
влади діям у надзвичайних ситуаціях 

17 годин -II-

Керівник ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 



Додаток 2 

Заявка на навчання за контрактом 

(Повне найменування суб'єкту господарювання (навчального закладу) з її поштовою 
адресою та телефонами) 

№ 

Начальнику навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Луганської області 
Красюку С.В. 

(93406, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 22/Б) 

ЗАЯВА 
Просимо Вас включити до Плану комплектування Центру слухачами з 

функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2017 рік працівників суб'єкту 
господарювання (навчального закладу), діяльність яких пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

№з/п штатна посада посада у сфері цивільного захисту 
(категорія слухачів) 

кількість 
осіб 

Керівник 
П.І.Б. 

Головний бухгалтер 
П.І.Б. 

МЛ. 
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Додаток 2 продовження 

ПЕРЕЛІК 
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які підлягають навчашио в Навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області у 

2017 році 

(виключно за контрактом) 

№з/п категорії слухачів 
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І. Посадові особи, якї організовують здійснення заходів 
щодо реалізації державної політики у сфері цивільїюго захисту 

1. Керівники суб'єктів господарювання та навчальних 
закладів незалежно від форми власності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

2. Заступники керівників суб'єктів господарювання та 
навчальних закладів незалежно від форми власності 

26 годин -//-

3. Голови комісій з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів 
господарювання та навчальних закладів незалежно від 
форми власності 

26 годин -II-

4. Працівники суб'єктів господарювання, які очолюють 
евакуаційні органи (комісії з питань евакуації, збірні 
пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні 
пункти евакуації), а також особи, відповідальні за 
евакуацію 

26 годин -II-
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11. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідацнїхнаслідків 

5. Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації суб'єктів господарювання та навчальних закладів 
незалежно від форми власності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
три роки 

6. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного 
захисту, утворені суб'єктами господарювання та їх 
заступники 

26 годин -//-

7. Особи, які очолюють територіальні та об'єктові 
формування цивільного захисту та їх структурні 
підрозділи 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
рятувальні 
радіаційного і хімічного спостереження 
пожежні 
аварійно-технічні 
аварі йно-відновл ювал ьні 
медичні 
інженерні 
транспортні 
санітарної обробки людей 
радіаційного та хімічного захисту (спеціальної обробки 
майна, одягу та транспорту) 
матеріально-технічного забезпечення 
продовольчого забезпечення 
ремонтні 
захисту сільськогосподарських тварші та рослин 
зв'язку та оповіщення 
пункти видачі засобів індішідуального захисту 
радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки і 
спостереження 

8. Особи, які залучаються до організації та проведення робіт 
з дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної 
розвідки (хіміки-розвідники, дозимстристи) 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
9. Працівники чергово-диспетчерських служб суб'єктів 

господарюваїпія 
17 годин -//-

10. Керівники аварійно-технічних служб суб'єктів 
господарювання 

17 годин -//-
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Ш. Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту 

11. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, 
групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного 
захисту суб'єктів господарювання 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
одіш раз на 

три роки 
12. Фахівці суб'єктів господарювання, які виконують 

обов'язки, пов'язані із забезпеченням техногенної 
та пожежної безпеки 

26 годин -//-

13. Педагогічні працівники, які викладають предмети 
з основ цивільного захисіу і безпеки життєдіяльності 

26 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 
п'ять років 

14. Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва 
спеціальних об'єктових навчань, тренувань 

17 годин у перший рік 
призначення 
на посаду і 
періодично 
один раз на 

три роки 
15. Керівники навчальних груп з підготовки працівників 

суб'єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях 
17 годин -У/г 


