УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 26 січня 2016 року

№ 14

Про організацію функціонального
навчання населення з цивільного
захисту міста у 2016 році
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 39-42 Кодексу цивільного
захисту України, п. 3 ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 8, 53, 63 Господарського кодексу України, відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 "Про затвердження
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від
26 червня 2013 року № 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту", від 23 жовтня
2013 року №819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту", спираючись на Організаційно-методичні
вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях,
затверджені головою ДСНС України 19 вересня 2013 року №02-10281/164,
Порядок організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань
з питань цивільного захисту, затверджений наказом МВС України від
11 вересня 2014 року №934 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2014 року за №1200/25977), та з метою підвищення рівня готовності
органів управління і сил цивільного захисту міста до дій за призначенням в
умовах надзвичайних ситуацій мирного часу і в особливий період виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити
Організаційно-методичні
рекомендації
щодо
функціонального навчання населення міста з питань захисту та дій в умовах
надзвичайних ситуацій на 2016 рік, План комплектування слухачами з
функціонального навчання у сфері цивільного захисту обласних та міста
Кіровограда курсів удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області (далі - НМЦ), План – графік проведення практичної
підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах,
установах, організаціях м. Кіровограда в 2016 році.

2. Керівникам об’єктів господарської діяльності:
1) забезпечити виконання вищезазначених планів у частині
комплектування курсів слухачами відповідних категорій та навчання
працюючого населення безпосередньо на підприємствах, в установах,
організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за
програмами підготовки працівників;
2) додержуватись термінів проведення спеціальних об’єктових навчань,
тренувань з цивільного захисту та протиаварійних тренувань на потенційно
небезпечних об’єктах, визначених планом-графіком.
3. Завідувачу обласних та міста Кіровограда курсів удосконалення
керівних кадрів 3-ї категорії НМЦ:
1) забезпечити навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування,
керівного складу та фахівців суб’єктів господарювання комунальної власності,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту за державним замовленням;
2) надавати інформацію щодо здійснення функціонального навчання у
сфері цивільного захисту на ввірених курсах управлінню з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської
міської ради щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до
розподілу функціональних повноважень.

Міський голова

Яніцька 22 86 20

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
26 січня 2016 № 14
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо функціонального навчання населення міста
з питань цивільного захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій
на 2016 рік
Забезпечення готовності міської ланки системи цивільного захисту (далі ЦЗ) до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні
надзвичайних ситуацій, у тому числі можливих терористичних актів, а також до
переходу з мирного часу на особливий період планується та здійснюється на
підставі реальної оцінки стану справ, вірогідності виникнення можливих
надзвичайних ситуацій і досвіду роботи за минулі роки, виходячи з головних
завдань ЦЗ на 2016 рік.
Для прискорення впровадження статей 39-42 Кодексу цивільного захисту
України, п. 3 ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
постанов Кабінету Міністрів України, від 26 червня 2013 року №444 "Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях", від 26 червня 2013 року №443 "Про затвердження Порядку
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного
захисту", від 23 жовтня 2013 року №819 "Про затвердження Порядку
проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", становлення і
забезпечення функціонування в місті сучасної системи цивільного захисту –
Кіровоградської міської ланки обласної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,
спроможної ефективно діяти за призначенням в умовах загрози і виникнення
будь-яких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
можливих терористичних проявів, з метою поліпшення якості навчання
населення вмінню діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації:
1. Здійснювати навчання працівників (населення) на підприємствах, в
установах та організаціях діям у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій, залежно від ступеня їх участі у виконанні завдань ЦЗ відповідно до
вимог Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року
№444, спираючись на Організаційно-методичні вказівки з підготовки
працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених
головою ДСНС України 19 вересня 2013 року №02-10281/164, Порядок
організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 11 вересня
2014 року №934 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня
2014 року за №1200/25977).

2. Здійснювати навчання працівників (населення) за відповідними
групами:
посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту;
особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків;
фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту;
діти дошкільного віку, учні та студенти;
працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності;
працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань
цивільного захисту;
непрацююче населення.
3. Проводити навчання у сфері ЦЗ та підготовку населення до дій у
надзвичайних ситуаціях:
на обласних та м. Кіровограда курсах удосконалення керівних кадрів 3-ї
категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області (далі - НМЦ);
у галузевих закладах післядипломної освіти, сертифікованих
встановленим порядком на право проведення функціонального навчання у
сфері ЦЗ;
за місцем навчання, роботи, або проживання.
3.1 При навчанні осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту застосовувати законодавчі, нормативно-правові, організаційнорозпорядчі, плануючі документи з організації і проведення заходів ЦЗ з
урахуванням завдань мобілізаційної підготовки та цільової мобілізації, для
удосконалення практичних навичок при виконанні функціональних обов’язків у
межах повноважень щодо дій в надзвичайних ситуаціях.
3.2 Проводити підготовку осіб керівного складу з питань цивільного
захисту за місцем роботи під час курсового чи індивідуального навчання у
складі навчальних груп (шляхом проведення інструктажів), з урахуванням
програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. Тематику
занять, яка відпрацьовується під час навчання, визначати керівником об’єкта,
виходячи зі специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки в
місті, з досвіду роботи за минулий рік та із завдань з цивільного захисту на
наступний рік, і затверджувати (погоджувати) з начальником управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради.
3.3 Вважати пріоритетними напрямками в освітній галузі з підготовки
учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях:
а)
у загальній середній освіті:

сприяння поширенню військово-шефської роботи з метою організації
спільних заходів щодо виховання у молоді товариських почуттів та якостей під
час проведення Всеукраїнської гри-випробування "Котигорошко", змагань
оборонно-масової та рятувально-прикладної спрямованості за програмою
"Школа безпеки", інших форм позашкільної роботи з пожежної безпеки,
безпеки дорожнього руху, екологічної освіти;
посилення контролю з боку адміністрацій загальноосвітніх навчальних
закладів за процесом викладання предмету "Захист вітчизни", "Основи
здоров’я", запровадження за допомогою органів управління у справах
цивільного захисту та з питань надзвичайних ситуацій, державної пожежної
охорони для вчителів додаткових форм навчання основам техногенної та
пожежної безпеки;
практичне закріплення знань, отриманих учнями протягом навчального
року, щодо дій у надзвичайних ситуаціях, відпрацювання їх в ході Дня
цивільного захисту, який буде проведено в загальноосвітніх навчальних
закладах в квітні-березні 2016 року, напередодні літніх канікул;
б)
у дошкільній освіті:
виконання вимог базового компонента дошкільної освіти і спрямування
на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для
безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм
поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих
пустощів з вогнем;
проведення у квітні-березні 2016 року Тижня безпеки дитини
дошкільного віку для практичного відпрацювання дій щодо реагування на
надзвичайні ситуації.
в)
проведення з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах об’єктових тренувань під час
Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту.
3.4 Навчання працюючого населення безпосередньо на підприємствах,
в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального
навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких
визначений Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 444.
3.4.1 Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у
складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів
управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах
підприємств, установ та організацій.
Призначити наказом керівників цих груп і забезпечити проходження
ними спеціальної підготовки на обласних та м. Кіровограда курсах
удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області.
До проведення занять з надання домедичної допомоги залучати медичних
працівників підприємств, установ та організацій.
При організації індивідуального навчання забезпечити кожного
працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників,

а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій з
керівниками навчальних груп.
При підготовці працівників підприємств, установ та організацій, які не
увійшли до складу формувань ЦЗ та спеціалізованих служб, за програмою
загальної підготовки, приділяти увагу:
вивченню інформації, що міститься у Планах реагування на надзвичайні
ситуації підприємства, установи, організації, про дії в умовах загрози і
виникнення надзвичайних ситуацій, а також оволодіння навичками надання
першої допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального та
колективного захисту.
При підготовці працівників підприємств, установ та організацій, які
входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту, за
програмою спеціальної підготовки, приділяти увагу:
ознайомленню з обов’язками, навичками користування та матеріальною
частиною техніки, приладів і табельного майна таких служб, формувань,
засобами захисту, вивчення порядку приведення їх в готовність, проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт.
При підготовці працівників об’єктів підвищеної небезпеки, за програмою
додаткової підготовки, приділяти увагу:
поглибленню знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що
за певних умов можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на
даному об’єкті, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються,
зберігаються чи транспортуються на його території.
3.4.2 З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем роботи
організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної,
техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм
підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації,
правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки.
Програми для проведення вступного, первинного, повторного,
позапланового та цільового інструктажів затвердити керівникам підприємств,
установ та організацій після узгодження їх змісту з Кіровоградським
міськрайонним відділом УДСНС України в Кіровоградській області.
3.4.3 При прийомі на роботу працівників робітничих спеціальностей,
зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати
попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.
Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та
організацією або іншим суб'єктом господарювання, що здійснює навчання з
пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням з
Кіровоградським міськрайонним відділом УДСНС України в Кіровоградській
області.
У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно
комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи
та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад
комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи,

організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки в НМЦ.
3.4.4 Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо
дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході
проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту.
4.
Спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту зі
спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу
управління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від
4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому
порядку створили такі служби і формування.
4.1. Спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту у
перший рік трирічного періоду об'єктової підготовки проводити, як роздільні,
за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і
формувань цивільного захисту та органу управління ними.
На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення
злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні
тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на
підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації.
На завершальному етапі трирічного періоду об'єктової підготовки
працівників з цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності
підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на
надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій, цивільного захисту на
особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного
захисту.
4.2. Тренування персоналу підприємств, установ та організацій діям на
випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх
підприємствах, в установах та організаціях.
У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром,
будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах
відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних
будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та
інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей
такі протипожежні тренування проводити, як тренування з евакуації людей з
елементами пожежогасіння.
На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих
50 осіб і менше, а також у навчальних закладах незалежно від чисельності
працюючих замість спеціального об'єктового навчання щорічно проводити
тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та
організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об'єктове тренування).
Об'єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки
дитини та Дня цивільного захисту.

4.3. На об'єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводити
тренування усього персоналу з ймовірних аварійних ситуацій, що передбачені
планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).
4.4. Графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань
щороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації та
узгоджувати з Управлінням з питань НС та ЦЗН Кіровоградської міської ради
та Кіровоградським міськрайонним відділом УДСНС України в
Кіровоградській області.
5.
З метою належної організації навчального процесу, забезпечення
послідовності теоретичного і практичного навчання на підприємствах, в
установах та організаціях розробляти і вести планувальні, облікові та звітні
документи.
6.
Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у
надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації обладнати, з
урахуванням особливостей виробничої діяльності, інформаційно-довідковий
куточок з питань цивільного захисту, що є частиною приміщення загального
користування, у якій тематично оформлювати стенди, розміщувати схеми,
навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників
до дій у надзвичайних ситуаціях.
7.
Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях
здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за
місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання
населенням діям у надзвичайних ситуаціях, інших інформаційно-довідкових
матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та
громадських місцях.
Інформаційно-просвітницьку роботу з питань поведінки в умовах
надзвичайних ситуацій організовувати через утворені при житловокомунальних організаціях міста консультаційні пункти з цивільного захисту, та:
інформувати населення про методи реагування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій;
створювати в консультаційних пунктах умови для оволодіння
громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту
і надання першої само- та взаємодопомоги.
Крім цього, дану роботу проводити шляхом запровадження постійних
рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, соціальної реклами.
Для задоволення потреби у самостійному вивченні загальної програми
навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, через працівників
консультаційних пунктів, та методичного супроводження навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області, розповсюджувати навчальні, навчально-наочні
посібники, брошури, інформаційні матеріали, буклети тощо.
8.
Обласним та м. Кіровограда курсам удосконалення керівних кадрів
3-ї категорії НМЦ з метою організації підготовки населення до дій у разі
загрози та виникненні надзвичайних ситуацій, підтримуючи подальше

формування масової культури безпеки та готовності до дій в умовах
надзвичайних ситуацій:
забезпечити методичний супровід проведення на підприємствах, в
установах, організаціях м. Кіровограда спеціальних об’єктових навчань,
тренувань з цивільного захисту та протиаварійних тренувань на потенційнонебезпечних об’єктах, згідно з затвердженим Планом-графіком,
забезпечити якісне навчання населення міста, згідно з Планом
комплектування;
провести збір-нараду з представниками суб’єктів господарювання з
метою доведення до них витягів із затверджених Плану комплектування та
Плану-графіка проведення на підприємствах, в установах, організаціях
м. Кіровограда спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного
захисту та протиаварійних тренувань на потенційно-небезпечних об’єктах та
обговорення єдиних вимог щодо навчання населення з питань цивільного
захисту (до 30 грудня 2015 року);
надавати практичну допомогу управлінню освіти Кіровоградської міської
ради в організації підготовки та проведенні "Дня цивільного захисту" і "Тижня
безпеки дитини";
надавати всебічну консультаційно-методичну допомогу спеціалізованим
службам ЦЗ, забезпечувати підготовку їх посадових осіб відповідно до
спеціалізації;
надавати постійно консультаційно-методичну допомогу керівному складу
підприємств, установ, організацій щодо організації цивільного захисту,
планування заходів у сфері цивільного захисту та здійснення навчання
працівників;
здійснювати методичний супровід консультаційних пунктів з цивільного
захисту при житлово-комунальних організаціях міста та інструктування осіб
відповідальних за організацію та функціонування даних пунктів;
забезпечити протягом 2016 року регулярне проведення інструктивнометодичних нарад з педагогічними працівниками курсів, на яких розглядати
питання щодо організації підвищення кваліфікації у сфері ЦЗ за новим змістом,
структурою
та
тривалістю
навчання,
удосконалення
складових
функціонального навчання (навчальних програм, системи контролю знань і
умінь слухачів).
9.
З метою підвищення якості навчального процесу та на виконання
вимог Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні
центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом
МВС України від29 травня 2014 №523 (зареєстрованого в Мінюсті України 13
червня 2014 р. за № 624/25401), закріпити за обласними та м. Кіровограда
курсам удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії НМЦ (за згодою керівників
підприємств, установ, організацій):
захисну споруду №454 Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка;
диспетчерський пункт Кіровоградського водопровідно-каналізаційного
господарства ОКВП "Дніпро-Кіровоград";

навчально-виховний комплекс комунального закладу "Навчальновиховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №34 економікоправовий ліцей "Сучасник" дитячий юнацький центр" Кіровоградської міської
ради;
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №52 "Казковий";
техніку та засоби для знезараження Кіровоградського Кіровоградського
міськміжрайонне управління ГУ Держсанепідслужби в Кіровоградській
області.
10. Головам районних у місті Кіровограді рад, виконкомів розпочати
навчальний рік у системі цивільного захисту з проведення установчих зборів, в
ході яких підвести підсумки і обговорити проблемні питання 2016 навчального
року, та провести практичні заняття щодо виконання обов’язків посадовими
особами у складі оперативних груп з надзвичайних ситуацій.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04 червня
2002 року №2048/1, яким затверджено План удосконалення системи навчання
керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у сфері цивільного захисту:
продовжити проведення періодичної атестації осіб, які професійно
займаються питаннями цивільного захисту, охорони праці та екологічної
безпеки, а також керівників підприємств, установ та організацій, на яких
поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;
обов’язково залучати при проведенні навчань та тренувань на суб’єктах
господарської діяльності до виконання заходів із запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації членів комісій з питань техногенної та екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій об’єктового рівня, посадових осіб спеціалізованих
служб ЦЗ;
для організації навчання непрацюючого населення, за сприяння
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Кіровоградської області, виготовляти і використовувати інформаційнонавчальні матеріали щодо правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій.
11. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради:
протягом другого півріччя 2016 року визначити обсяги замовлення на
навчання у сфері цивільного захисту в 2017 році;
організовувати прес-конференції по інформуванню населення про заходи,
які проводяться в місті, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;
на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації регіональних і місцевих
програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у частині
удосконалення складових системи навчання працівників;
висвітлювати у засобах масової інформації діяльність органів місцевого
самоврядування з питань забезпечення функціонування системи захисту
населення і здійснення заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та їх
локалізації, зменшення збитків від стихійного лиха, інформувати населення про

правила поведінки в екстремальних ситуаціях і надання допомоги
постраждалим;
спрямовувати пропагандистську роботу на аргументоване роз’яснення
державної політики, направленої на реалізацію завдань у сфері цивільного
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання
цим ситуаціям та реагування на них, ліквідацію їх наслідків.

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради

С. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
26 січня 2016 № 14
План
комплектування обласних та м. Кіровограда курсів удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області на 2016 рік

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прізвище, ініціали

Посада

2
3
4
5
Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
Управління по сприянню розвитку
1. Керівники
35
торгівлі та побутового
місцевих органів
Бондаренко К.А.
Заступник начальника управління
обслуговування населення
виконавчої влади,
Кіровоградської міської ради
органів місцевого
самоврядування,
Управління освіти
суб’єктів
Кіровоградської міської ради
Єременко Т.О.
Заступник начальника
господарювання та
КЗ "Центральна міська лікарня
навчальних закладів
м. Кіровограда"
Артюх О.І.
Головний лікар КЗ ЦМЛ
незалежно від форм
КЗ «Центральна міська лікарня
Начальник штабу цивільного
власності, а також їх
м. Кіровограда»
захисту
Тарасенко Г. М.
заступники
КП "Житлово-експлуатаційна
Кур'ян А.С.
Начальник
організація №3" КМР"
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
Гармаш В.П.
Директор
УНГА"
ПАТ "Кіровоград АВТО"
Ткач С.М.
Головний інженер
ТДВ "М’ясокомбінат "Ятрань"
Артеменко Н.М.
Директор виконавчий
ПрАТ "Гідросила АПМ"
Шамшур О.З.
Генеральний директор
КП "Кіровоград-Благоустрій"
Радченко О.Л.
Начальник
Кіровоградської міської ради"
Сорокін О.В.(резерв
Головний лікар, заступник гол.
Пологовий будинок №1
ГрачТ.І.)
лікаря
КЗ "ЦПМСД" №1

Свириденко Л.А.

Головний лікар

За договорами

1.

Назва підприємства, установи,
організації

З них працівників
місцевих органів влади
та органів місцевого
самоврядування

1

Назва категорії

За державним
замовленням

№ з/п

Загальна кількість
слухачів по категорії

Кількість осіб

Термін
проведення
занять

6

7

8

9

1

1

1

1

22-26.02

29.02-04.03

1

21-25.03

1

04-08.04

1

04-08.04
1

04-08.04

1
1
1
1

04-08.04
04-08.04
04-08.04
11-15.04

1

11-15.04

1

11-05.04

13
(резерв Пастушна Є.М.)
КЗ "Амбулаторія загальної
Васецька С.Л.
практики - сімейної медицини"
ПАТ "Червона зірка"
Придан Ю.І.
Дитяча стоматологічна поліклініка Бобров Г.С.
Клюєнко О.А. (резерв
Дитяча міська лікарня "Добруджа"
Саркісян Г.К.)
КП "Житлово-експлуатаційна
організація" КМР"
Гаршан Н.В.
ДЗ "Спеціалізована медикосанітарна частина №19"
Барков О.В.
КП "Житлово-експлуатаційна
Шведов В.М.
організація №2" КМР"
Інтернат
Сторчаус С.Д.
ДНЗ № 19
Солонцова К.С.
ДНЗ № 21
Єриненко Н.А.
ДНЗ № 24
Васютинська Т.В.
ДНЗ № 29
Катеринич Ю.А.
ДНЗ № 47
Самаріна Л.В.
ДНЗ № 67
Лисенко О.М.
ДНЗ № 71
Тетерева Н.В.
ЗОШ № 10
Кондратенко І.О.
ЗОШ № 12
Легка В.А.
НВО № 21
Засінець Л. В.
ЗОШ № 22
Набока Б.С.
НВО № 25
Матяшова Л.П.
ЗОШ № 29
Смага Л.П.
ЗОШ № 30
Конопат Ю.О.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2. Посадові особи,
які очолюють комісії 41
з питань техногенноекологічної безпеки
та надзвичайних
ситуацій місцевих
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування,
комісії з питань
надзвичайних

Головний лікар КЗ "АЗП-СМ"

1

11-05.04
11-05.04
11-05.04

1

25-29.04

Головний інженер

1

25-29.04

Керівник підприємства
Головний інженер

1
1

16-20.05
16-20.05

Директор
Завідуюча
Завідуюча
Завідуюча
Завідуюча
Завідуюча
Завідуюча
Завідуюча
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
06-10.06
06-10.06
06-10.06
06-10.06
06-10.06
06-10.06
06-10.06

Бабак Т.С.
Гонтарь В.А.

Директор
Заступник директора

1

Теленков В.О.
Нікуліна Н.К.

1
1

Підгузов В.Є.

Завідувач денним стаціонаром
Заступник головного лікаря з
медичної частини
Головний інженер

Технічний директор
Заступник НЦЗ голова опер. групи
Головний лікар

ЗОШ № 35
ПОГ АПВТ «Фірма Ласка»
КЗ "Центральна міська лікарня
м. Кіровограда"
Кіровоградська дитяча міська
полікліника №1
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ДО "Комбінат
"Трикутник"Державного резерву
КП "Кіровоград-Благоустрій"
Кіровоградської міської ради"

Костюшин С.В.

Директор

Бригадир Я.С.

Головний інженер

ДО "Комбінат

Лисенко В.В.

Інженер ОП

1
1

1

06-10.06
22-26.02
22-26.02
22-26.02

1

22-26.02

1

22-26.02

1

22-26.02
1

21-25.03

14
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

ситуацій суб’єктів
господарювання та
навчальних закладів
незалежно від форми
власності, та
відповідальні
секретарі комісій

4. Посадові особи

"Трикутник"Державного резерву
КЗ "Центральна міська лікарня
м. Кіровограда"
ДНЗ № 14
ДНЗ № 15
ДНЗ № 16
ДНЗ № 17
ДНЗ № 19
ДНЗ № 21
ДНЗ № 22
ДНЗ № 24
ДНЗ № 27
ДНЗ № 28
ДНЗ № 29
ДНЗ № 35
ДНЗ № 37
ДНЗ № 43
ДНЗ № 47
ДНЗ № 48
ДНЗ № 52
ДНЗ № 54
ДНЗ № 60
ДНЗ № 61
ДНЗ № 63
ДНЗ № 67
ДНЗ № 69
ДНЗ № 70
ДНЗ № 71
ДНЗ № 72
ДНЗ № 73
ДНЗ № 74
КЗ "Дитячий будинок"
ДНЗ № 2
ДНЗ № 3
ДНЗ № 4
ДЗ "Спеціалізована медикосанітарна частина №19

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ

Куркіна Л. М.
Гребенюк М.Л.
Бала О.Ю.
Ткаченко В.В.
Антоненко О.С.
Бевз Т.В.
Женілова Т.О.
Коваль О.Ю.
Бабіна А.М.
Томіленко О.В.
Бекеш Л.Л.
Котова О.Л.
Дзвоник Т. В.
Власова Л.Г.
Кривонос Г.В.
Серба Т.В.
Кузнецова Т.П.
Мезенцова Ю.С.
Ярошенко О.М.
Біліченко О.В.
Коломієць Т.В.
Кононенко З.М.
Колос О.М.
Тоцька С.В.
Кучма Л.В.
Дончук Т.О.
Філончук С.С.
Омельченко Т.М.
Услиста О.В.
Запольська Л.В.
Алексєєва С.Ю.
Притуляк О.А.
Лугова В.Т.
Чернишенко О.Л.

Провідний інженер з охорони праці
Сестра медична
Психолог
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Завгосп
Сестра медична
Сестра медична
Вихователь
Маш. з прання
Вихователь
Пом. вихователя
Психолог
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Вихователь
Сестра медична
Музичний керівник
Медична сестра
Вихователь
Заступник

Таран А.В.

Голова евакуаційної комісії

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21-25.03
21-25.03
21-25.03
21-25.03
21-25.03
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
11-15.04
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05
23-27.05

1

18-22.04

15
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

22
місцевих органів
виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування,
працівники
суб’єктів
господарювання, які
очолюють
евакуаційні органи,
виконують
обов’язки секретарів
евакуаційних
комісій

УНГА"
ДО "Комбінат
"Трикутник"Державного резерву
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

Лисенко В.В.

Інженер охорони праці 1 категорії
Заступник директора виконавчого з
АГД

Мосін О.В
КП "Кіровоград-Благоустрій
"Кіровоградської міської ради"
Барадулін О.С.
Головний механік
ЗОШ № 3
Рубан О.Я.
Вчитель
НВО № 8
Кононенко О.А.
Заступник директора
Колегіум
Шиян Л.В.
Заступник директора
ЗОШ № 13
Гриценко В.В.
Заступник директора
ЗОШ № 15
Колісніченко С.Г.
Заступник директора
НВО № 17
Філіппова Н.В.
Заступник директора
НВО № 19
Перевертень С.М.
Заступник директора
НВО № 20
Бондаренко О.А.
Заступник директора
ЗОШ № 22
Драч П. М.
Заступник директора
НВК № 26
Воронов Ю.М.
Заступник директора
ККТК
Орлов А.О.
Заступник директора
НВК № 34
Катренко А.А.
Заступник директора
ЗОШ № 35
Новікова О.П.
Заступник директора
ТОВ "Кіровоградпостач"
Пузирь В.В.
Майстер котельні
ТОВ "Єлисаветградська
Начальник служби автобусних
транспортна кампанія"
Шаповал В.І.
перевезень
ЗОШ № 4
Ігошина Л.М.
Вчитель
НВО № 5
Котляренко Н.Г.
Заступник директора
НВО № 6
Профатило І. І.
Заступник директора
Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
ПОГ АПВТ «Фірма Ласка»
Гаращенко А.А.
Начальник компресорного цеху
5. Керівники робіт з 22
ліквідації наслідків
Управління освіти
надзвичайної
Кіровоградської міської ради
За окремим списком
ситуації місцевих
ПАТ "Кіровоград АВТО"
Ткач С.М.
Головний інженер
органів виконавчої
ДО "Комбінат
Мошак В.С.
Головний інженер
влади, органів
"Трикутник"Державного резерву
місцевого
Управління освіти
За окремим списком
самоврядування,
Кіровоградської міської ради
суб’єктів
ПОГ АПВТ «Фірма Ласка»
Машириченко А.С.
Начальник котельні
господарювання та
КП "Житлово-експлуатаційна
навчальних закладів
оганізація №3" КМР"
Савченко Т. М.
Заступник начальника
незалежно від форми
Стоматологічна поліклініка №2
Салата Л.В.
Інженер з ОП
власності
КП "Житлово-експлуатаційна
Збуцький К.М.
Заступник начальника
організація №2" КМР"
6.
Особи,
які
1
ПАТ "Червона зірка"
Хміль А.О.
Начальник штабу ЦЗ
очолюють

1

18-22.04

1

18-22.04

1

18-22.04
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
13-17.06
07-11.11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

07-11.11
07-11.11
07-11.11
07-11.11

1

01-04.03

1
1

01-04.03
01-04.03
01-04.03

1
1
1

7

8

21-24.06
1

21-24.06

1
1

21-24.06
21-24.06

1

21-24.06
1

14-17.03

109.

110.

111.

112.
113.

114.
115.
116.

16
спеціалізовані
служби цивільного
захисту,
утворені
місцевими органами
виконавчої
влади,
органами місцевого
самоврядування та
суб’єктами
господарювання, та
їх заступники
7. Особи, які очолюють територіальні та об’єктові формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи:
2
7.1. Особи, які
очолюють
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
територіальні та
Спориш В.А.
Начальник механічної майстерні
об’єктові
формування
охорони
громадського
ТОВ "Кіровоградпостач"
Андриянов О.Г.
Старший охоронник
порядку цивільного
захисту та їх
структурні
підрозділи.
7.2.
Особи,
які 1
очолюють
територіальні
та
об’єктові рятувальні
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
Слюсаренко О.В.
Головний механік
формування
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.
2
ПАТ "Кіровоградська швейна
7.3. Особи, які
фабрика "Зорянка"
Воропай О.В.
Електрогазозварювальник
очолюють
територіальні та
ТОВ "Єлисаветградська
Балашкевич Е.М.
Начальник дільниці
об’єктові аварійнотранспортна кампанія"
відновлювальні
формування
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи
7
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
Кравченко П.В.
Начальник компресорного цеху
7.4. Особи, які
очолюють
ДП "Кіровоградський КХП№2"
Вітвіцький С.В.
Начальник зміни
територіальні та
об’єктові аварійноМіська стоматологічна поліклініка Шерета А.О.
Сестра господарка
технічні формування
№1

1

05-08.04

1

05-08.04

1

26-29.04

1

26-29.04
26-29.04

1

1
1
1

26-29.04
26-29.04
26-29.04

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.

129.

130.
131.
132.
133.
134.

135.

ПАТ «Креатив» (2 чол.).

цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.
7.5. Особи, які
очолюють
територіальні та
об’єктові пожежні
формування
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи

6

2
7.7. Особи, які
очолюють
територіальні та
об’єктові медичні
формування
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.
5
7.10. Особи, які
очолюють
територіальні та
об’єктові
формування
радіаційного і
хімічного
спостереження
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.
7.12.
Особи,
які
очолюють
територіальні
та
об’єктові
формування
матеріально1
технічного
та
продовольчого
забезпечення
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.
7.13.
Особи,
які 6

ПАТ «Червона зірка»
ТОВ ЦНТІ «УНГА»
ПАТ "Кіровоградська швейна
фабрика "Зорянка"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ПрАТ "Гідросила АПМ"
ПАТ "Червона зірка"
Міська стомат.поліклініка №1

17
Гребенюк В.М. Демура
Заступники голов.механ.
В.М.

Шаповал Г.М.
Шевченко А.В.
Солдатов О.С.
Насипайко В.В.
Осипенко А.М.

Тесляр
Машиніст АХУ
Виробничий майстер
Начальник відділу
Завід. ортопедичним відділенням

1

Слюсар з рем. рухом.скл.

1

2

26-29.04

1
1

26-29.04
26-29.04

1

26-29.04

1
1
1

26-29.04
26-29.04
26-29.04
26-29.04

1

26-29.04

ТОВ "Єлисаветградська
Місюля Г.Г.
транспортна кампанія"
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
УНГА"
Волинська Л. М.

Керівник санітарної ланки

1

03-06.05

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

Даниленко І.В.

Сестра медична

1

03-06.05

ПАТ "Кіровоградська швейна
фабрика "Зорянка"

Салієнко Г.І.

Механік
1

10-13.05

Нагірняк В.А.

Провідний лікар ветеринарної
медицини

1

10-13.05

Гонтар Д.А.

Механік

1

10-13.05

Менеджер МТЗ
Начальник ЦЗЛ

1

10-13.05

ПАТ "Червона зірка"

Соломяний М.А.
Гордієнко П.С.

1

10-13.05

ПАТ "Червона зірка"

Тютюшкін В.О.

Начальник відділу

1

15-18.03

Манько А.С.

Інженер

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ДП "Кіровоградський КХП№2"
ТОВ "Кіровоградпостач"

КЗ "Житлово-експлуатаційна

1

22-25.03

18
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

157.
158.
159.

очолюють
територіальні
та
об’єктові
формування
оповіщення і зв’язку
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи.

7.14.
Особи,
які 10
очолюють
територіальні
та
об’єктові
формування
цивільного захисту
та їх структурні
підрозділи
–
Начальники пунктів
видачі
засобів
індивідуального
захисту.

організація" КМР"
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
УНГА"
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
УНГА"
КП "Кіровоград-Благоустрій"
Кіровоградської міської ради"
ПАТ "Червона зірка"
ТОВ "Єлисаветградська
транспортна кампанія"
КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої допомоги»
КЗ «Центральна міська лікарня
м. Кіровограда»
КЗ «Центральна міська лікарня
м. Кіровограда»
Кіровоградська дитяча міська
поліклініка №1
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ
УНГА"
ПАТ "Кіровоградська швейна
фабрика "Зорянка"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
Пологовий будинок №1
КП "Кіровоград-Благоустрій"
Кіровоградської міської ради"
Міська стоматологічна
поліклініка №1
Державна організація "Комбінат
"Трикутник"Державного резерву
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

Таран А.А.

Помічник НШЦЗ

1

22-25.03

Головко Г.К.

Керівник ланки зв'язку

1

22-25.03

Івашин В.В.
Саражин А.І.

Комірник
Начальник бюро ВІТ

Сривков С.Є.

1

24-27.05

Тарнавська Л.В.

Електромонтер з ремонту
Сестра господиня травматологічного
відділення
Сестра медична приймального
відділення стаціонару № 1

1

24-27.05

Фоменко І.М.

Комірник

1

24-27.05

Коваль А.В.

Завідувач господарством

1

24-27.05

Будолак З.В.

Керівник ланки ЗІЗ

1

24-27.05

Бондарцов А. І.
Бурлака М. П.
Васильєва О.Ф.

Оператор швацьких виробів
Заступник директора виконавчого
Комірник

1

24-27.05

1
1

24-27.05
24-27.05

Головацька С.Д.
Макаревич Т.І.

Головний бухгалтер
Головна медична сестра

1

24-27.05

1

24-27.05

Прокопова В.О.

9.Працівники
За окремим списком
10
черговодиспетчерських
Жамгарян О.В.
Охоронець
служб
місцевих
Шиленкова С.А.
Охоронець
органів виконавчої
Капоріна С.М.
Охоронець
влади,
органів
Кріт Т.В.
Охоронець
місцевого
самоврядування та
ТОВ "Єлисаветградська
Начальник служби безпеки
суб’єктів
транспортна кампанія"
Березовська С.В.
підприємництва
господарювання
Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
10.
ІнженерноБабак В.О.
Механік
технічні працівники,
які очолюють ланки,
ПАТ"Червона зірка"
групи
тощо
з3
Сойченко А.Б.
Начальник дільниці ВГЕ
обслуговування
ПАТ "Полтавське ХП"
Бондаренко Ю.О.
Старший майстер

1

22-25.03
1

22-25.03

1

22-25.03

5
1
1
1
1

22-25.03
22-25.03
22-25.03
22-25.03
22-25.03

1

22-25.03

1

15-18.03

1

15-18.03

1

15-18.03

19

160.
161.
162.
163.
164.
165.

захисних
споруд
цивільного захисту
11. Фахівці суб’єктів 29
господарювання, які
виконують
обов’язки, пов’язані
із
забезпеченням
техногенної
та
пожежної безпеки

166.
167.

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Пологовий будинок №2
ПАТ "Кіровоград АВТО"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ПАТ "Полтавське ХП"
Управління освіти
Кіровоградської міської ради
ДЗ "Спеціалізована медикосанітарна частина №19
Державна організація "Комбінат
"Трикутник"Державного резерву

13.Керівники
8
міжшкільних
методичних
об’єднань
та
методичних
кабінетів (центрів)
при
місцевих
органах управління
освітою, педагогічні
працівники,
які
викладають
предмети з основ
цивільного захисту і
безпеки
життєдіяльності

КП "Кіровоград-Благоустрій"
Кіровоградської міської ради"
Пологовий будинок №1
КЗ "Амбулаторія загальної
пракики -сімейної медицини"
ДЗ "Спеціалізована медикосанітарна частина №19
КП "Житлово-експлуатаційна
організація №1" КМР"
КП "Житлово-експлуатаційна
організація №1" КМР"
Управління освіти
Кіровоградської міської ради
КП "Житлово-експлуатаційна
організація №2" КМР"
ЗОШ № 3

Попова Г.О.
Готішан В.Г.
Демченко В. М.
Маржан В.І.

Інженер з ОП
Інженер з ОП
В.о. інженера з ПБ та ЦЗ
Начальник СО

1
1
1
1

За окремим списком
Діманова К.Г.
Лисенко В.В.

Інспектор

07-10.06
07-10.06
07-10.06
07-10.06

5

07-10.06

1

07-10.06
1

06-09.09

1

06-09.09

Вовк С.В.

Інженер з ОП
Заступник директора виконавчого з
ОП

Качаненко Л.В.
Михайлова Н.Л.

Інженер з ОП
Інженер з ОП

1

06-09.09

1

06-09.09

Семенюк С.П.

С/господиня КЗ "АЗП-СМ"

1

06-09.09

Кашуба С.С.

Інженер з ОП

1

06-09.09

Рудакова Т.Т.

Начальник дільниці №3

1

07-10.06

Майстер

1

06-09.09

10

06-09.09

1

06-09.09

Воробйова І.А.
За окремим списком
Андрущук О.Б.

Майстер

Хоменко В.О.
Вчитель

1

06-10.06

Вчитель
Вчитель

1

06-10.06

1

06-10.06

1

06-10.06

1

06-10.06

1

06-10.06

1
1

06-10.06
06-10.06

НВО № 5
ЗОШ № 23

Ладейщикова Т.В.
Кохно С.Й.

НВО № 24

Вчитель
Ішуткіна Л.А.

НВО № 32

Вчитель
Рава І.В.

ЗОШ «Мрія»

Вчитель

Спец ЗОШ № 1

Романушко О.М.
Швець А.В.

Вчитель

Спец ЗОШ № 3

Гореленко Б.Л.

Вчитель

20
184.
185.
186.
187.

188.

189.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

14. Керівники та
особи, які очолюють
штаби керівництва
29
спеціальних
об’єктових навчань,
тренувань
з
відпрацювання дій
відповідно до планів
реагування
на
надзвичайні
ситуації,
планів
локалізації
і
ліквідації наслідків
аварій на об’єктах
підвищеної
небезпеки та планів
цивільного захисту
на особливий період
15.
Керівники
навчальних груп з 39
підготовки
працівників
суб’єктів
господарювання
діям у надзвичайних
ситуаціях, а також
інструктори
консультаційних
пунктів при органах
місцевого
самоврядування

Управління освіти
Кіровоградської міської ради
КП "Житлово-експлуатаційна
організація №3"КМР"
ПрАТ "Гідросила АПМ"
ПАТ "Кіровоградська швейна
фабрика "Зорянка"

За окремим списком
Сокольченко А.В.

Діловод

Будніков Є.П.
Скубко В.К

Заступник технічного директора
Інженер з ЦЗ

23-26.02

5
1

23-26.02
1
1
20-23.09

Державна організація "Комбінат
"Трикутник"Державного резерву

20-23.09
Мошак В.С.

Управління освіти
Кіровоградської міської ради
КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої допомоги»
КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої допомоги»
КЗ «Центральна міська лікарня
м. Кіровограда»
Кіровоградська дитяча міська
полікліника №1
КЗ ЦПМСД№2
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ПрАТ "Гідросила АПМ"
Пологовий будинок №1
КЗ «Центральна міська лікарня м.
Кіровограда»
КЗ «Кіровоградська міська лікарня
швидкої допомоги»
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"
Пологовий будинок №2
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

204.
205.

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

206.

Пологовий будинок №1

ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"

23-26.02

Головний інженер

За окремим списком

Карплевська Г. М. (на
вересень)
Жаравін І. В. (на
листопад)
Халявкіна Т.П.
Сподинюк Т.О.
Пупань Н.А.
Підгузов В. Є.
Демченко В. М.
Щепа К.І.
Ніколаєва Н.В.
Осмоловська О.О.
Сідак Л. М. (на
жовтень)
Цатурян Р.О.
Шпильовий М.О.
Діденко П. М.
Дрозденко С.А.
Бабенко С.А.
Мєдвєдєва Т.І.

1

20

20-23.09

Заступник з технічних питань

1

09-12.02

Завідувач відділення
Завідувач приймальним відділення
стаціонару № 2

1

09-12.02

Завідувач господарством
Завідувач АЗПСМ
Головний інженер
В.о. інженера з ПБ та ЦЗ
Майстер
Завідувач відділенням
Завідувач терапевтичним
відділенням № 2 стаціонару № 1

1
1

Завідувач відділення
Начальник планово-економічного
відділу
Інженер ЦЗ
Старший майстер виробничої
дільниці
Майстер
Старший майстер виробничої
дільниці
Завідувач відділенням

09-12.02

1

1

09-12.02
09-12.02
09-12.02
09-12.02
09-12.02
09-12.02

1

09-12.02

1

27-30.09

1
1

27-30.09
27-30.09

1
1
1

1

1
1

27-30.09
27-30.09

1

27-30.09
27-30.09

ТОВ "Єлисаветградська
транспортна кампанія"
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
Кіровоградська дитяча міська
полікліника №1
КЗ ЦПМСД№2
Пологовий будинок №1
Пологовий будинок №1
КЗ ЦПМСД№2
Пологовий будинок №2
Пологовий будинок №2
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"
КЗ "Поліклінічне об'єднання
м. Кіровограда"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"
Пологовий будинок №1

207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

21
Цибульський С.В.

Начальник служби безпеки

Ткаченко О.В.
Шинкаренко В.В.
Кравченко І. Л.
Підкошана Ю.І.

Головна сестра медична
Начальник цеху
Начальник холодильнику
Майстер

1

Сташок Г.А.
Пархоменко Н.В.
Коваленко Л.І.
Ткачова О.М.
Кордонець С.І.
Андріученко Н.П.
Пасічний К.П.

1
1
1
1
1
1
1

Діденко О.А.

Завідувач ЛОР відділенням
Завідувач АЗПСМ
Завідувач відділенням
Завідувач відділенням
Завідувач АЗПСМ
Ст. медсестра
Зав. господарством
Сестра господиня поліклінічного
відділення №5
Сестра господиня поліклінічного
відділення №1

Артеменко Ю.О.
Слюсаренко О.В.
Шкуруп О.П.
Возняк І.В.
Нєізвєдський О.В.

Завідувач ВКЛД
Головний механік
Начальник транспортної дільниці
Начальник ВВВК
Завідувач відділенням

1

1

08-11.11
08-11.11
08-11.11
08-11.11
08-11.11

Кошевий А.В. (резерв)

Завідувач відділенням

1

08-11.11

15

20.01

Лашина Л. М.

1

27-30.09

1
1
1

25-28.10
25-28.10
25-28.10
25-28.10

1

25-28.10
25-28.10
25-28.10
25-28.10
08-11.11
08-11.11
08-11.11

1

08-11.11

1

08-11.11

1
1
1

Пологовий будинок №1

227.

228.

Семінарипрактикуми
з
керівним
складом
навчальних закладів
з
підготовки
та
проведення
спеціальних
об’єктових навчань
та тренувань
Всього

15

Управління освіти
Кіровоградської міської ради

За окремим списком

296

22

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

С. Коваленко

23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
26 січня 2016 № 14
ПЛАН-ГРАФІК
проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях м. Кіровограда в 2016 році
Заходи
№
з/п

Найменування
підприємства,
організації, установи

комплексні спеціальні об’єктові
навчання, тренування з питань
цивільного захисту
навчання

1.

Кіровоградська
виправна колонія
управління ДПтС
України в області

2.

ПАТ НВП "Радій",
м.Кіровоград

3.

Пологовий будинок №2
м.Кіровоград
Обласний лікарськофізкультурний
диспансер,
м.Кіровоград
КП "Житловоексплуатаційна
організація №2"
м.Кіровоград

4.

5.

тренування

цільові та тематичні спеціальні об’єктові тренування
спеціалізованих
служб

формувань
цивільного захисту

протипожежні

29.02.
Гусєв В.О.

17.02.
Чижевський
Д.Є.
18.02.
Кравченко О.А.
10.03.
Гусєв В.О.

29.03.
Гусєв В.О.

протиаварійні
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ТОВ "Вікторія – Феліс"
м.Кіровоград
Кіровоградський
національний
технічний університет
КП "Житловоексплуатаційна
організація №4",
м.Кіровоград
КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ
ступенів №31 з
гімназійними класами
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області"
ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 35 Кіровоградської
міської ради
Кіровоградської
області
ДНЗ (ясла-садок) №3
"Незабудка",
м. Кіровоград
ДНЗ (ясла-садок) №14
"Калинка",
м. Кіровоград
КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 18 "Надія"
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області
Гімназія № 9
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області
ДНЗ (ясла-садок) № 19
"Дзвіночок",
м.Кіровоград

31.03.
Кравченко О.А.
30.03.
Стець М.М.
01.04.
Кравченко О.А.

04.16.
Гусєв В.О.

04.16.
Гусєв В.О.

04.16.
Гусєв В.О.
04.16.
Гусєв В.О.
04.16.
Чижевський Д.Є.

04.16.
Чижевський Д.Є.

04.16.
Чижевський Д.Є.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

ДНЗ (ясла-садок) № 21
"Струмочок",
м.Кіровоград
ЗОШ І-ІІ №12
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області
КЗ "НВО №6 "СЗШ ІІІІ ступенів, центр
естетичного виховання
"Натхнення"
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області"
ДНЗ (ясла-садок) № 2
"Ятранчик",
м.Кіровоград
ДНЗ (ясла-садок) № 24
"Вогник" ім.В.О.
Сухомлинського
комбінованого типу,
м.Кіровоград
ДНЗ (ясла-садок) №15
"Зірочка"
комбінованого типу,
м.Кіровоград
КЗ "НВО №25 "ЗОШ ІІІІ ступенів,
природничоматематичний ліцей"
Кіровоградської міської
ради
ПАТ "Ліки
Кіровоградщини"

04.16.
Чижевський Д.Є.

ТОВ "Інвест",
м. Кіровоград
Кіровоградська льотна
академія
Національного

25.04.
Кравченко О.А.

04.16.
Кравченко О.А.

04.16.
Кравченко О.А.

04.16.
Кравченко О.А.
04.16.
Кравченко О.А.

04.16.
Стець М.М.

04.16.
Стець М.М.

04.04.
Гусєв В.О.

27.04.
Кравченко О.А.
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авіаційного
університету
26.

ПАТ "Укртелеком",
м. Кіровоград

27.

ПАТ "Полтавське
ХПП"
КЗ "Кіровоградська
обласна стоматологічна
поліклініка"
Пологовий будинок
№1, м. Кіровоград

28.

29.
30.

ТОВ "Код",
м.Кіровоград

31.

ПрАТ "Креатив",
м. Кіровоград
Кіровоградське
водопровідноканалізаційне
господарство ОКВП
"Дніпро-Кіровоград"
ВАТ Кіровоградська
швейна фабрика
"Зорянка"
КП "Житловоексплуатаційна
організація №4",
м.Кіровоград
Кіровоградський
національний
технічний університет
ПрАТ "Гідросила
АПМ", м. Кіровоград

32.

33.

34.

35.

36.
37.

ТОВ "Єлисаветградська
транспортна компанія"

38.

Кіровоградський
коледж статистики

16.05.
Чижевський Д.Є.
16.05.
Кравченко О.А.
17.05.
Гусєв В.О.
19.05.
Кравченко О.А.
23.05.
Гусєв В.О.
31.05.
Стець М.М.
13.06.
Гусєв В.О.

02.06.
Гусєв В.О.

02.06.
Чижевський
Д.Є.
03.06.
Кравченко О.А.

03.06.
Стець М.М.
14.06.
Стець М.М.

06.06.
Стець М.М.

15.06.
Кравченко О.А.
17.06.
Гусєв В.О.
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39.

ПрАТ "Креатив", м.
Кіровоград

27.06.
Стець М.М.

40.

Обласний госпіталь
ветеранів війни

22.08.
Чижевський Д.Є.

41.

ПАТ "Укртелеком",
м.Кіровоград

42.

ПАТ "КіровоградАвто", м. Кіровоград

43.

Кіровоградська дитяча
міська лікарня
ВАТ "Кіровоградське
видавництво"
корпоративне
підприємство ДАК
Укрвидавполіграфія
ВАТ Кіровоградська
швейна фабрика
"Зорянка"
ПАТ "Дозавтомати"
м.Кіровоград
ВНЗ "Кіровоградський
технікум механізації
сільського
господарства"

44.

45.

46.
47.

48.
49.

Спеціалізована медикосанітарна частина №19
ПАТ НВП "Радій",
м.Кіровоград

50.

ПАТ "КіровоградАвто", м.Кіровоград

51.

Кіровоградський
коледж статистики
ДУ Обласний
лабораторний центр
ДСЕС в

52.

26.08.
Чижевський
Д.Є.
31.08.
Кравченко О.А.
30.08.
Чижевський Д.Є.
02.09.
Гусєв В.О.

05.09.
Чижевський Д.Є.
13.09.
Кравченко О.А.
14.09.
Гусєв В.О.

14.09.
Чижевський Д.Є.
15.09.
Чижевський Д.Є.
15.09.
Кравченко О.А.
16.09.
Гусєв В.О.
21.09.
Чижевський Д.Є.

23.08.
Кравченко О.А.
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Кіровоградській
області
53.

54.

55.

56.

Кіровоградський
базовий медичний
коледж
КЗ "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги №1",
м. Кіровоград
Державна організація
"Комбінат "Трикутник"
Державного резерву
ЗАТ "Дзеркальник",
м.Кіровоград

57.

ВАТ "Кіровоградолія",
м.Кіровоград

58.

ТОВ "Озон",
м.Кіровоград

59.

КЗ "Центральна міська
лікарня м.Кіровограда"
ТОВ "ПрофіКонсалтінг",
м.Кіровоград
КП "Кіровоградська
аварійна-диспечерська
служба"
ВАТ "Кіровоградгаз",
м.Кіровоград

60.

61.

62.
63.

ПП "Еллада",
м.Кіровоград

64.

ПАТ "Полтавське
ХПП" м.Кіровоград
Кіровоградський
базовий медичний
коледж

65.

26.09.
Чижевський
Д.Є.
29.09.
Чижевський Д.Є.

03.10.
Кравченко О.А.
05.10.
Чижевський Д.Є.

04.10.
Чижевський Д.Є.

06.10.
Гусєв В.О.
10.10.
Гусєв В.О.
14.10.
Кравченко О.А.
17.10.
Гусєв В.О.
18.10.
Кравченко О.А.
19.10.
Гусєв В.О.
20.10.
Чижевський Д.Є.
21.10.
Кравченко О.А.
27.10.
Чижевський Д.Є.
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66.

67.
68.

69.

70.
71.

72.
73.

74.

Лікарня
Кіровоградського
району
ВАТ "Кіровоградгаз",
м.Кіровоград
НЕК "Укренерго"
Відокремлений
підрозділ
"Кіровоградські
магістралі електричні
мережі"
Державна організація
"Комбінат "Трикутник"
Державного резерву
ПАТ "Червона Зірка",
м. Кіровоград
ТОВ "Кіровоградський
Інструментальний
завод ЛЕЗО",
м.Кіровоград
Обласний державний
архів
Парк культури та
відпочинку ім. 50 років
Жовтня ТОВ "ХХІ-вік"
ПАТ "Гідросила",
м.Кіровоград

31.10.
Гусєв В.О.
01.11.
Гусєв В.О.
03.11.
Кравченко О.А.

07.11.
Кравченко О.А.
14.11.
Стець М.М.
15.11.
Чижевський Д.Є.

14.11.
Чижевський
Д.Є.
16.11.
Чижевський Д.Є.
21.11.
Гусєв В.О.
28.11.
Кравченко О.А.

75.

ПАТ «Райффайзенбанк
Аваль», м. Кіровоград

29.11.
Гусєв В.О.

76.

Автостанція №1 ПАТ
"Кіровоградавтотранс"

02.12.
Гусєв В.О.

77.

ТОВ ВКФ
"Кіровоградтара"

78.

Хлібзавод № 3 ТОВ
"Кіровоград Хліб"

01.12.
Гусєв В.О.
05.12.
Кравченко О.А.
06.12.
Чижевський Д.Є.
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79.

80.

81.
82.

83.

Філія ПАТ «ДПЗКУ
"Кіровоградський
комбінат
хлібопродуктів №1"
Сектор медичного
забезпечення УМВС
України
ПП "Еллада",
м.Кіровоград
КП "Житловоексплуатаційна
організація №1",
м.Кіровоград
ДП "Кіровоградський
облавтодор",
м.Кіровоград

07.12.
Кравченко О.А.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради

08.12.
Гусєв В.О.
09.12.
Чижевський Д.Є.
14.12.
Чижевський Д.Є.

15.12.
Чижевський Д.Є.

С. Коваленко

