
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про затвердження плану комплектування 

навчально-методичного центру  цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області з навчання керівного 

складу та фахівців Чортківського району, 

діяльність яких  пов’язана з організацією і 

здійсненням  

 

Відповідно до статей 6,13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України 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» та розпорядження голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 16 грудня 2020 року № 761/01.02-01 «Про 

затвердження плану комплектування навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з 

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

і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2021 рік»: 

 

 1. Затвердити План комплектування навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з 

навчання керівного складу та фахівців Чортківського району, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 

2021 рік (далі План комплектування), що додається. 

2. Начальникам цивільного захисту органів місцевого самоврядування 

району, начальникам місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту, 

підприємств, установ та організацій району забезпечити підготовку керівного 
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складу та фахівців у сфері цивільного захисту у відповідності з затвердженим 

планом комплектування. 

 3. Начальнику Чортківського районного відділу Управління Державної 

служби   України    з   надзвичайних  ситуацій   у   Тернопільській  області 

Володимиру ЗАКАЛОВУ забезпечити контроль за проходженням підготовки 

керівного складу і фахівців підприємств, установ і закладів району недержавної 

форми власності. 

 4.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 06 грудня 2019 року № 321-од  «Про затвердження 

плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Тернопільської області з навчання керівного складу та 

фахівців Чортківського району, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2020 рік».  

 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Голова адміністрації              Арсен МАРЧИШАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Іван Заболотний 

 

Людмила Мельник 

Борис Гусак 

Володимир Коцюк 

Ганна Бурак 



 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  голови районної 

державної адміністрації 

___ _______ ______№ ________ 

 

 

ПЛАН 

комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області 

з навчання керівного складу та фахівців Чортківського району, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту, на 2021 рік 

 

Дата Категорії слухачів Кількість  слухачів 

1 2 3 

 Особи керівного складу органів управління цивільного захисту  

22-26.02 

17-21.05 

- керівники МОВВ та їх заступники (керівники РДА та їх заступники) 1 

1 

01-05.02 

22-26.03 

20-24.09 

- керівники ОМС та їх заступники 3 

3 

3 

06-10.09 -  керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) МОВВ та 

ОМС, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань ЦЗ у певній сфері 

суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань ЦЗ, та осіб які 

очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування ЦЗ) 

3 

 

22-23.06 

13-14.09 

- посадові особи МОВВ, ОМС, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань ТЕБ та 

НС 

1 

2 

13-14.09 

15-16.11 

- посадові особи МОВВ, ОМС, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації 1 

1 

19-23.04 - особи, які очолюють СС ЦЗ, утворені МОВВ, ОМС, суб’єктами господарювання незалежно 1 



2 

 

18-22.10 від форми власності та їх заступники 2 

01-02.09 - особи, які очолюють територіальні формування ЦЗ (крім осіб, які очолюють структурні 

підрозділи в таких формуваннях) 

1 

22-24.02 

26-28.04 

- керівники суб’єктів господарювання, що не відносяться до категорії ЦЗ, але мають у 

власності хоча б один ОПН, та їх заступники функціональні обов’язки яких пов’язані із 

забезпеченням ЦЗ 

1 

1 

24-26.05 

22-24.06 

25-27.10 

22-24.11 

- керівники суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, 

функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням ЦЗ 

2 

2 

2 

2 

15-17.03 

15-17.11 

- керівники закладів вищої, професійно-технічної, загальної, середньої освіти та їх 

заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням ЦЗ 

2 

2 

12-14.04 

04-06.10 

- посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ (за відсутності окремої штатної 

одиниці) закладів освіти 

2 

2 

01-03.11 - керівники закладів дошкільної освіти та їх заступники функціональні обов’язки яких 

пов’язані із забезпеченням ЦЗ 

 

2 

12-14.04 - посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ (за відсутності окремої штатної 

одиниці) закладів дошкільної освіти 

2 

 Всього: 45 

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

 з питань цивільного захисту 

 

29-30.06 - працівники чергово-диспетчерських служб МОВВ, ОМС і диспетчерських суб’єктів 

господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один ОПН 

2 

22-25.11 - посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності 

окремої штатної одиниці) у МОВВ, ОМС та суб’єктах господарювання 

2 

07-08.06 

29-30.11 

- особи відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого 

самоврядування 

6 

2 



3 

 

 Всього: 12 

 Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту  

19-20.03 - інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування ЗС ЦЗ 

 

3 

 Всього: 3 

 Всього за курси 60 

 

 

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 

розвитку інфраструктури, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами адміністрації                                                                                     Борис ГУСАК 

 

Юлія Голодрига 

 

 

 


