
                                Україна 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Розпорядження 
 

 

від  11    грудня  2014 року                                                     № 216 
 

 
Про   здійснення навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях 

 

 

 На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26 червня 2013 року «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», розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 25 листопада 2014 року 

№ 475-р «Про здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», та з метою 

відпрацювання практичних навичок керівного складу та фахівців сил цивільного захисту, 

підконтрольних виконкому міської ради, необхідних для запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, захисту населення і території міста у разі їх виникнення, проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, перевірки готовності сил цивільного захисту 

комунальної власності міста, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні»:   

     

1. Роботу щодо організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 

питань цивільного захисту на підприємствах, в організаціях та установах комунальної власності 

міста, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснювати відповідно до наказу МВС України 

від 11 вересня 2014 року №934 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту». 

 

    2. Керівникам міського управління соціального захисту населення (начальник Волошина 

А.М.), міського відділу освіти (начальник Попова Н.О.), міського відділу культури і туризму 

(начальник Бабаєва С.М.), територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Знам’янки (директор Костікова Т.М.), КП «Знам’янська житлово-

експлуатаційна контора №1» (керівник Дегтяр Е.Г.), КП «Ринокторгсервіс» (керівник Савельєв 

І.М.), КП «Знам’янське спеціалізоване міське комунальне підприємство «Ритуал» (керівник 

Желудченко С.В.): 

    2.1. Наказами призначити осіб з питань цивільного захисту із врахуванням вимог п.2 ст. 20 

Кодексу цивільного захисту України. 

    2.2. Забезпечити включення до посадових інструкцій призначених  осіб обов’язків з 

організації і здійснення заходів цивільного захисту на підконтрольних об’єктах. 

    2.3. Забезпечити проходження функціонального навчання особами, відповідальними за 

питання цивільного захисту. 

    2.4. Забезпечити планування (складання графіка) та  проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підконтрольних об’єктах у терміни і в 



порядку, визначеному наказом МВС від 11 вересня 2014 року №934 «Про затвердження Порядку 

організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту». 

    2.5. До 20 грудня 2014 року та у подальшому щороку до 10 вересня забезпечити складання   

графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на 

підконтрольних об’єктах (додаток 1), погодження із Знам’янським міськрайонним відділом 

УДСНС України в області і сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та 

благоустрою УМА та ЖКГ та надання затвердженого одного екземпляра графіка до сектору з 

питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ. 

         2.6. Встановити  контроль періодичності проходження функціонального навчання  керівним 

складом і  фахівцями, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного 

захисту та  щорічно до 1 вересня надавати заявки на функціональне навчання  до сектору з 

питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ. 

         2.7. Про виконання заходів надати інформацію  міськвиконкому до 23 грудня 2014 року.  

   3. Сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та 

ЖКГ (завідуючий Балан С.М.), відділу кадрової роботи міськвиконкому (начальник Тесленко 

К.В.) забезпечити контроль періодичності проходження функціонального навчання і направлення 

керівного складу та фахівців підприємств, організацій, установ комунальної власності міста, 

структурних підрозділів міськвиконкому, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів цивільного захисту, для проходження навчання в навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області.  

         4. Сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та 

ЖКГ (завідуючий Балан С.М.): 

          4.1. Щорічно до 1вересня здійснювати збір заявок на функціональне навчання з питань 

цивільного захисту від підприємств, організацій, установ комунальної власності міста для 

формування міського плану комплектування навчання. 

         4.2. Здійснювати контроль за дотриманням періодичності і якістю проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в організаціях та 

установах комунальної власності міста, підготовкою звітних документів за результатами їх 

проведення.       

          4.3. Щороку до 10 вересня на підставі наданих графіків забезпечити підготовку і 

затвердження плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту.    

          5. Контроль за плануванням, періодичністю проведення і підготовкою звітних документів 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в 

організаціях та установах комунальної власності міста, виконання заходів розпорядження 

покладається на завідуючого сектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та 

благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Балана С.М.     

     6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Заруцького А.А. 

 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


