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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 
від " ___ "  __________   20___ року                           №  ______ 

                                          

                              № _____ 

Про організацію навчання 

населення з цивільного 

захисту міста у 2022 році 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 19, 39-42, 91 

Кодексу цивільного захисту України, пунктом 3 статті 36 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанов Кабінету 

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

Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”      

(зі змінами), 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”                    

(зі змінами), враховуючи Організаційно-методичні вказівки з підготовки 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2022-2023 роки, затверджені 

наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14 грудня 

2021 року № 821, розпорядження голови Кіровоградської обласної  

державної адміністрації  від 09 грудня 2021 року  № 914 - р “Про організацію 

навчання керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту       

області у 2022 році”, з метою забезпечення навчання населення міста 

Кропивницького діям у надзвичайних ситуаціях Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 
 

                                   В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення  

міста  Кропивницького  до  дій  у  надзвичайних  ситуаціях  на  2022  рік,    

що додається. 
 

2. Затвердити План комплектування слухачів обласних та міста 

Кропивницького курсів удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності  Кіровоградської області на 2022 рік, що додається. 
 

3. Керівникам виконавчих органів місцевого самоврядування, 

спеціалізованих служб цивільного захисту міста, підприємств, установ, 

організацій рекомендувати: 
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1) забезпечити виконання організаційно-методичних вказівок з 

підготовки населення міста Кропивницького до дій у надзвичайних ситуаціях 

на  2022 рік; 

2) забезпечити виконання Плану  комплектування слухачів обласних та 

міста Кропивницького курсів удосконалення керівних кадрів 3-ї категорії 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності  Кіровоградської області на 2022 рік. 
 

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3  рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 березня 2021 року 

№ 126 “Про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у 

2021 році”. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Слоневська 35 83 19 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                       Рішення Виконавчого комітету             

                                                                       Кропивницької міської ради                                                                                
                                                                        

                                                                       “___”  _______  20__  року № _____ 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

з підготовки населення міста  Кропивницького до дій у 

надзвичайних ситуаціях у 2022 році 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення міста 

Кропивницького до дій у надзвичайних ситуаціях  (далі - Організаційно-

методичні вказівки) підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного 

захисту України, статті 7 Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 року № 444. 

1.2. Метою Організаційно-методичних вказівок є надання практичних 

рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з 

питань застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях. 

1.3. Головним завданням навчання всіх верств населення міста 

Кропивницького діям у надзвичайних ситуаціях є формування культури 

безпеки життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов'язків у сфері 

цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах 

надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,   

- набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення 

в межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у 

цій сфері. 

1.4. Під час організації та здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях необхідно керуватися вимогами Конституції 

України, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (зі змінами), 

від 26 червня 2013 року № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій 

за призначенням органів управління та сил цивільного захисту” (зі змінами), 

від 09 жовтня 2013 року № 787 “Про затвердження Порядку утворення, 

завдання та функції формувань цивільного захисту”, 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” (зі змінами), від 09 січня 2014 року № 11 “Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” 

(зі змінами), від 08 липня 2015 року № 469 “Про  затвердження  Положення  

про  спеціалізовані  служби  цивільного   захисту”  (зі змінами), від   30 грудня    
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2014   року  №  1417  “Про  затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” 

(зі змінами), наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

ДСНС України (далі – ДСНС України) від 14 грудня 2021 року № 821 “Про 

затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях на 2022-2023 роки”, Рекомендаціями щодо 

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 

захисту, визначеними у листі ДСНС України  від 26 квітня 2017 року             

№ 16-6361/161, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 09 грудня 2021 року № 914 - р “Про організацію навчання 

керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту області у            

2022 році” та інших нормативно-правових актів. 

1.5.   Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для 

використання керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, 

спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ, організацій 

міста Кропивницького. 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ОСІБ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З 

ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

2.1. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана  з  організацією і  здійсненням заходів  з питань цивільного 

захисту, здійснювати шляхом проведення функціонального навчання на 

обласних та міста Кропивницького курсах удосконалення керівних кадрів 3-ї 

категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської області (далі – навчально-методичний 

центр) та практичної підготовки на місцях, шляхом проведення спеціальних 

об’єктових навчань (тренувань). 

2.2. Керівникам підприємств, установ та організацій рекомендується: 

2.2.1. Функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб 

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

здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - функціональне 

навчання), планувати  відповідно до Порядку проведення навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України  від 23 жовтня 2013 року № 819 (далі - Порядок навчання 

керівного   складу   та   фахівців)   зі    змінами   і   доповненнями,   

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року 

№ 996. 

2.2.2. Вести облік осіб, які зобов'язані проходити функціональне 

навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального 

навчання окремих категорій осіб, зазначену у  Порядку навчання керівного 

складу та фахівців. 
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2.2.3. До 01 вересня 2022 року  визначити щорічну потребу у 

функціональному навчанні посадових осіб підпорядкованих підрозділів на 

2023 рік  та надати її до відділу  з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кропивницької міської ради (далі  - Відділ) за 

формою, визначеною у додатку 1. 

2.2.4. До 01 серпня 2022 року, використовуючи результати обліку осіб, 

які зобов'язані проходити функціональне навчання, надати до Відділу заявки 

на функціональне навчання у 2023 році за формою, визначеною у додатку 2. 

2.2.5. Вжити заходів щодо передбачення у проектах кошторисних 

видатків на 2023 рік коштів для направлення відповідних посадових осіб та 

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

питань цивільного захисту, на навчання до навчально-методичного центру.  

2.2.6.  Забезпечити направлення посадових осіб до навчально-

методичного центру для проходження функціонального навчання згідно з 

наданою заявкою та строків навчання, які вказані у плані комплектування 

навчально-методичного центру. 

2.2.7.  З метою здійснення практичної підготовки осіб керівного складу 

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

цивільного захисту, забезпечити: 

складання та затвердження керівниками підприємств, установ та 

організацій  графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань 

та їх узгодження з Відділом та територіальним підрозділом  Управління 

ДСНС України у Кіровоградській області; 

погодження з навчально-методичним центром переліку спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань, методичний супровід яких будуть 

здійснювати його представники; 

виконання під час планування, підготовки та проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань  на підприємствах, установах, організаціях 

міста Рекомендацій щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту, які визначені у листі ДСНС України 

від 26 квітня 2017 року № 16-6361/161 та Методичних рекомендаціях 

навчально-методичного центру з організації та проведення спеціальних 

об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

2.2.8. Під час планування заходів з навчання працюючого населення 

діям у надзвичайних ситуаціях врахувати, що згідно з Порядком підготовки 

до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня          

2013 року № 443, залежно  від  періодичності, тривалості  та складу учасників  

спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту 

поділяються на: 

спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту, яке 

проводиться один раз на три роки, тривалістю до двох діб. Керівник 

навчання - керівник (заступник керівника) суб’єкта господарювання. Склад 

учасників - члени  комісії  з питань  надзвичайних  ситуацій,  керівний склад і  
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фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту суб’єкта господарювання, спеціалізовані служби 

цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту суб’єкта 

господарювання; 

спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту 

(спеціалізованої служби цивільного захисту), проводиться не менше одного 

разу на рік, тривалістю до однієї доби. Керівник навчання – керівник 

спеціалізованої служби цивільного захисту. Склад учасників - керівний склад 

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

цивільного захисту суб’єкта господарювання, відповідна спеціалізована 

служба цивільного захисту; 

спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту 

(формування цивільного захисту), проводиться не менше одного разу на рік, 

тривалістю до однієї доби. Керівник тренування – керівник формування 

цивільного захисту. Склад учасників - керівний склад і фахівці, діяльність 

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

суб’єкта господарювання, відповідне формування цивільного захисту.  

Крім цього, згідно з вимогами пунктів 20, 21 та 22 Порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, з 

метою відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій,  щороку 

з учасниками освітнього процесу проводяться відповідно: 

об’єктові тренування з питань цивільного захисту у вищих навчальних 

закладах; 

день цивільного захисту у закладах загальної середньої  освіти; 

тиждень безпеки дитини у закладах дошкільної освіти. 
 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
 

3.1.  Навчання працівників підприємств, установ, організацій  

організувати безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно 

із програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а 

також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 

питань цивільного захисту. 

3.2. Керівникам підприємств, установ та організацій рекомендується: 

3.2.1. Навчання всіх працівників до дій у надзвичайних ситуаціях 

проводити  за програмою загальної підготовки працівників.  

Крім того, додатково проводити: 

навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту, за програмами спеціальної підготовки 

працівників, що входять до складу спеціалізованих служб, формувань 

цивільного захисту;  

навчання працівників об’єктів підвищеної небезпеки за програмою 

додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної 

небезпеки; 

 

 

 

 



 

5 
 

навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою, за програмою пожежно-технічного мінімуму. 

3.2.2. Розробити відповідні програми навчання на підставі обласних 

програм, та розміщених на веб-сайті навчально-методичного центру. На 

підприємствах, в установах, організаціях, які продовжують роботу у воєнний 

час, додатково розробити програму прискореної підготовки працівників до 

дій в особливий період.  

Під час розробки програм обов’язково врахувати особливості 

природних загроз території, на якій розташовано підприємство, установа, 

організація, вірогідність виникнення загроз техногенного характеру на  

підприємстві, установі, організації, вірогідність виникнення загроз 

техногенного характеру на сусідньому  підприємстві, установі, організації та 

їх вплив на повсякденну діяльність підприємства, установи, організації.  

3.2.3. Навчання працівників за програмою загальної підготовки 

організувати шляхом: 

на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників 

більше 50 осіб та на яких є можливість збирати працівників для проведення 

навчання, застосовування курсового навчання, що передбачає формування 

навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах 

навчально-виробничої бази підприємства, установи та організації; 

на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників 

більше 50 осіб та на яких немає можливості збирати працівників для 

проведення навчання, застосовування  індивідуального навчання, що 

передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі 

консультацій з керівниками навчальних груп або іншими особами;  

на підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працівників 

50 осіб і менше шляхом проведення інструктажів за програмою загальної 

підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного 

захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта 

господарювання; 

за рішенням керівника можлива змішана форма навчання, що 

передбачає вивчення частини тем програми у складі груп в навчальних 

класах, решти тем – самостійне вивчення та у формі консультацій. 

3.2.4. Навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту, за програмами спеціальної 

підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб, 

формувань цивільного  захисту, навчання працівників  об’єктів  підвищеної  

небезпеки за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки 

працівників об’єктів підвищеної небезпеки проводити за формою курсового 

навчання; 

3.2.5. Навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою, за програмою пожежно-технічного мінімуму, 

проводити в організаціях, установах, які мають відповідні дозволі на 

проведення такого навчання.   

3.2.6. Визначити завдання керівникам підприємств, установ, 

організацій щодо:  
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форми навчання та складу навчальних груп; 

проходження інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної 

безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях особами у разі прийняття їх на 

роботу; 

розроблення і ведення плануючих, облікових та звітних документів з 

навчання працівників; 

обладнання з урахуванням особливостей виробничої діяльності 

інформаційно-довідкового куточку з питань цивільного захисту для 

отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних 

ситуаціях на підприємстві, в установі та організації. 

3.2.7.  Врахувати, що: 

особи, які залучаються підприємствами, установами та організаціями   

(в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і 

перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку у навчально-методичному 

центрі; 

навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за 

рахунок коштів підприємств, установ та організацій.  

3.2.8. З метою організації практичного навчання працівників до дій у 

надзвичайних ситуаціях забезпечити проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту відповідно до Рекомендацій 

щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту, які визначені у листі ДСНС України від 26 квітня       

2017 року № 16-6361/161 та Методичних рекомендаціях навчально-

методичного центру з організації та проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

 

  ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НЕПРАЦЮЮЧОГО    

НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 

4.1. Вважати одним з пріоритетних напрямків навчання непрацюючого 

населення створення та удосконалення роботи консультативних пунктів з 

питань цивільного захисту (далі - консультаційні пункти) при житлово-

експлуаційних організаціях (конторах) міста Кропивницького.  

4.2. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях 

здійснювати через консультаційні пункти, шляхом проведення інформаційно- 

просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення 

загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та 

інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, 

правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.  

4.3. Керівникам житлово-експлуатаційних організацій (контор) 

рекомендується: 

створити в консультаційних пунктах умови для оволодіння 

громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами 

захисту і надання домедичної само- та взаємодопомоги; 

забезпечити  інформування   населення   про  методи  реагування  у разі   
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виникнення надзвичайних ситуацій на базі створених консультаційних 

пунктів; 

забезпечити консультаційні пункти медичними засобами, засобами 

індивідуального захисту, пожежогасіння, навчальними та наочними 

матеріалами; 

організувати видання навчально-наочних посібників, брошур та 

розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток для 

самостійного навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Готові 

матеріали для друку та видання вибирати із розміщених на веб-сайті 

навчально-методичного центру; 

залучати громадські організації для сприяння пропаганді знань серед 

населення щодо власної та колективної безпеки у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог статті 30 Порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444; 

до 01 листопада 2022 року провести аналіз функціонування і стан 

матеріально-технічного забезпечення консультативних пунктів, передбачити 

необхідні обсяги фінансування на наступний рік, здійснити заходи щодо 

покращення їх матеріально-технічного забезпечення та надати інформацію 

про стан і функціонування консультаційних пунктів за формою, визначеною 

у додатку 3  до Відділу; 

4.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради рекомендується організувати взаємодію з 

Відділом та навчально-методичним центром з питань функціонування 

консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях 

(конторах). 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВ МІСТА   

КРОПИВНИЦЬКОГО ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 

5.1. Управлінню освіти Кропивницької міської ради рекомендується: 

5.1.1. Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до дій у 

надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань 

особистої  безпеки  в  умовах  загрози  та  виникнення  надзвичайної  

ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил 

пожежної безпеки та основ цивільного захисту, проводиться в рамках 

вивчення предметів “Основи здоров’я” та “Захист Вітчизни”. 

5.1.2. Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати 

шляхом  проведення Дня цивільного захисту в рамках Тижня знань безпеки 

життєдіяльності у квітні 2022 року. 

5.1.3. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку проводити 

згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати 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. 
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5.1.4. Для поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з 

питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних 

ситуаціях у закладах дошкільної освіти проводити Тиждень безпеки дитини в 

рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності у квітні 2022 року. 

5.1.5. Під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту 

відпрацювати у закладах загальної середньої та дошкільної  освіти практичні 

заходи (тренінги) з укриття у захисних спорудах, евакуації, надання 

домедичної допомоги. 

5.1.6. З метою координації науково-методичної діяльності, 

узагальнення і поширення ефективних форм і методів організації освітнього 

процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту визначити 

та, в умовах адміністративної реформи та реформи системи освіти, 

періодично уточнювати  базові (опорні) заклади  з цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності загальної середньої та дошкільної  освіти, їх 

завдання і функції. 

5.1.7. Забезпечити керування та взаємодію з навчально-методичним 

центром у питаннях діяльності базових (опорних) закладів з цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності закладів загальної середньої та 

дошкільної  освіти інформаційно-методичними рекомендаціями. 

5.1.8.  Вважати пріоритетними напрямками з підготовки учасників 

освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях 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 закладів загальної середньої 

освіти за процесом викладання предметів “Захист вітчизни”, “Основи 

здоров’я”; 

практичне закріплення знань, отриманих учнями протягом навчального 

року, щодо дій у надзвичайних ситуаціях, відпрацювання їх в ході Дня 

цивільного захисту. 

5.1.9. Вважати пріоритетними напрямками з підготовки учасників 

освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях 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 Тижня безпеки дитини дошкільного віку для практичного 

відпрацювання дій щодо реагування на надзвичайні ситуації.  

 

 

 

 



 

9 
 

VІ. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ  

МІСТА  ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ 
   

 

         6.1 Відділу  з  питань    надзвичайних  ситуацій   та  цивільного   захисту  

населення Кропивницької міської ради: 

протягом другого півріччя 2022 року визначити обсяги замовлення на 

навчання у сфері цивільного захисту в 2023 році; 

організовувати пресконференції з інформування населення про заходи, 

які проводяться в місті, щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій; 

на засіданнях місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації місцевої програми 

захисту населення   і  територій   від   надзвичайних  ситуацій   у  частині  

удосконалення складових системи навчання працівників; 

спільно з навчально-методичним центром здійснювати заходи щодо 

видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, 

розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо, для задоволення 

потреби у самостійному вивченні непрацюючим населенням загальної 

програми навчання діям у надзвичайних ситуаціях; 

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 і ліквідацію їх наслідків. 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту населення                                    Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 
 

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                                                                                                             Рішення Виконавчого комітету  

                                                                                                                                                             Кропивницької міської ради 

     “ ___ ” ______ 20___ року № ____ 

 

ПЛАН 

комплектування слухачів обласних та міста Кропивницького курсів удосконалення керівних  

    кадрів                  3-ї категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності           

Кіровоградської області на 2022 рік 
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Категорія 1.1.  Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і їх заступники 

1 1 
Фортечна района у місті 
Кропивницькому рада 

Голова районної у місті ради восьмого 
скликання  

Закаблуковський В.О.  

1 
 

23-27.05.22 

Категорія 2.1. Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування 

2 1 Фортечна района у місті 
Кропивницькому рада 

Завідувач бухгалтерсько-господарського 
відділу виконкому-головний  бухгалтер 

Біленький В.М. 
1  

17-21.01.22 

Категорія 2.2.  Керівники структурних підрозділів виконавчих органів міських, районних у місті рад  

3 

7 

Новенський старостинський округ 
Начальник відділу з питань інфраструктури Глушаєва І.М. 

1 
 

07-11.11.22 

4 
Управління молоді та спорту 
Кропивницької міської ради 

Начальник відділу фізичної культури та 
спорту 

Іванов С.П. 
1 

 
16-20.05.22 

5 
Головне управління житлово-
комунального господарства 
Кропивницької міської ради 

Начальник управління Кухаренко В.І. 
1 

 
16-20.05.22 

6 
Заступник начальника управління СавченкоТ.М. 

1 
 

16-20.05.22 

7 
  Фінансове управління  

  Кропивницької міської ради 

Начальник бюджетного відділу Ковальова Н.М. 
1 

 
16-20.05.22 
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8  
 

 

7 

Фінансове управління  

Кропивницької міської ради 

Завідувач сектору прогнозування 
доходів бюджету відділу видатків 
виробничої сфери та прогнозування 
доходів бюджету 

Кузко Т.С. 1  16-20.05.22 

9 Начальник відділу фінансування 
органів управління та інформаційних 
технологій 

Гордєєва Н.М. 1  16-20.05.22 

Категорія 6.2. Керівники суб'єктів господарювання, які мають хоча б один б’єкт підвищеної небезпеки, незалежно від форми власності, та їх заступники, 

функціональні обов’язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту 

10 12 ТДВ “М’ясокомбінат “Ятрань” Директор виконавчий Надєїна Л.В.  1 01-04.11.22 

11 Головний інженер Делюрман С.В.  1 01-04.11.22 

12 Головний механік Підгузов В.Є.  1 01-04.11.22 

13 Начальник компрессорного цеху Кравченко П.В.  1 01-04.11.22 

14 Начальник холодильника Кравченко І.Л.  1 01-04.11.22 
15 Начальник охорони Криворучко Є.В.  1 01-04.11.22 

16 Старший майстер експедиції Дудлей М.С.  1 01-04.11.22 

17 Заступник директора виконавчого з 
охорони праці 

Вовк С.В.  1 01-04.11.22 

18 Механік цеху Бабак В.О.  1 01-04.11.22 
19 Старший майстер обвалювального 

відділення 
Деревінська Ю.І.  1 01-04.11.22 

20 Провідний майстер виробничої 
діяльності 

Козаков О.В.  1 01-04.11.22 

21 Старший майстер Возняк Т.В.  1 01-04.11.22 
Категорія 6.3. Керівники суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов’язки яких повязані із 

забезпеченням цивільного захисту 

22 4 ТОВ “Герметик” Заступник директора Глухова І.О.  1 07-10.02.22 

23 ПрАТ Швейна фабрика “Зорянка” Головний інженер Надєїна Л.В.  1 07-10.02.22 
24 Головний механік Блажко Р.Р.  1 07-10.02.22 

25 КП “Міськсвітло” Кропивницької 

міської ради” 

Головний інженер Назаренко О.С.  1 07-10.02.22 

Категорія 6.4. Керівники медичних закладів та їх заступники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту 

26 3 КНП “Міський пологовий будинок з 
функціями перинатального центру ІІ 
рівня” Кропивницької міської ради” 
 

Заступник генерального директора з 
технічних питань 

Михайлова Н.Л.  1 07-10.02.22 
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27  КНП “Міська лікарня №2 ім. Святої 
Анни”  Кропивницької міської ради” 
 

В.о.головного лікаря Шишелюк О.  1 07-10.02.22 

28 Завідувач відділення гемодіалізу Тельний С.  1 
07-10.02.22 

Категорія 6.6. Керівники закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти незалежно від форми власності та їх заступників, функціональні 

обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту 

29 21 Управління освіти Кропивницької 
міської ради 

 За списком  16 21-24.02.22 

30  За списком  4 21-24.03.22 

31 Управління молоді та спорту 
Кропивницької міської ради 

Директор коммунального закладу 
“Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа №4 Кропивницької 
міської ради” 

Гавриленко М.І.  1 21-24.03.22 

Категорія 8. Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань 

цивільного захисту) 

32 11 ТДВ “М’ясокомбінат “Ятрань” Провідний лікар Нагірняк В.А.  1 09-11.03.22 

33 Сестра медична Гаврилова Н.С.  1 09-11.03.22 

34 Слюсар ремонтник АХУ Пуляєв С.В.  1 09-11.03.22 

35 Бактеріолог  Яніцька О.М.  1 09-11.03.22 

36 Дизінфектор  Подкопаєв Н.П.  1 09-11.03.22 
37 Дизінфектор Прядун О.І.  1 09-11.03.22 

38 Охоронник  Стародубець М.В.  1 09-11.03.22 

39 Охоронник Ковчуг І.А.  1 09-11.03.22 

40 Охоронник Жамгарян О.В.  1 09-11.03.22 

41 Охоронник Настасієнко В.А.  1 09-11.03.22 

42 ПрАТ Швейна фабрика “Зорянка” Слюсар-механік Салієнко Г.І.  1 09-11.03.22 
Категорія 9.2.  Працівники диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності яких хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки 

43 3 ТОВ “Придніпровський 
олійноекстракційний завод” 

Диспетчер виробництва Гордашко І.О.  1 10-12.05.22 

44 Диспетчер виробництва Розуменко А.Л.  1 10-12.05.22 

45 Диспетчер виробництва Грабажей М.М.  1 10-12.05.22 

Категорія 12.1. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту (за відсутністю окремої штатної одиниці) у місцевих органах 

виконавчої влади, органах місцевого самоврядування) 

46 3 Новенський старостинський округ Головний спеціаліст Щекатурін С.В. 1  03-06.10.22 

47 Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 
населення Кропивницької міської 
ради 

Головний спеціаліст Хлівняк В.М. 1  14-17.02.22 

48 Головний спеціаліст Слоневська С.Г. 1  14-17.02.22 
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Категорія 12.2. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) на суб'єктах 

господарювання незалежно від форми власності 

49 19 Управління молоді та спорту 
Кропивницької міської ради 

Заступник директора з 
адміністративно-господарської роботи 
коммунального закладу “Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа №1 
Кропивницької міської ради” 
 

Борис В.О.  1 20-23.06.22 

50 Заступник директора з 
адміністративно-господарської роботи 
коммунального закладу “Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа №3 
Кропивницької міської ради 
 

Сухомлин В.М.  1 20-23.06.22 

51 КНП “Міська лікарня швидкої 
медичної допомоги” Кропивницької 
міської ради” 

Провідний фахівець з питань 
цивільного захисту 

Величко М.Г.  1 14-17.06.22 

52 КНП “Поліклінічне об’єднання” 
Кропивницької міської ради” 

Головна медична сестра Ткаченко О.В.  1 14-17.06.22 

53 Старша сестра медична поліклінічного 
відділення №5 

Антюк Т.Б.  1 14-17.06.22 

54 Старша сестра медична поліклінічного 
відділення №4 

Швець Є.В.  1 14-17.06.22 

55 КП “ЖЕО №1” Кропивницької 
міської ради” 

Майстер дільниці Піддубна Л.В.  1 14-17.06.22 

56 Майстер дільниці Шумська С.В.  1 14-17.06.22 

57 ПрАТ Швейна фабрика “Зорянка” Електрогазозварник Варопай О.В.  1 20-23.06.22 

58 КП “Міськсвітло” Кропивницької 
міської ради” 

Інспектор кадрів Лужняк Т.А.  1 14-17.06.22 

59 КП “Міськсвітло” Кропивницької 
міської ради” 

Виконавець робіт Пилипенко Д.С.  1 14-17.06.22 

60 Головний інженер Грицієнко В.І.  1 07-11.11.22 

61 Начальник дільниці 
 

Охоніков О.О.  1 07-11.11.22 

62 ТОВ “Придніпровський 
олійноекстракційний завод” 

Обліковець Манукян І.В.  1 14-17.06.22 

63 Начальник виробничої лабораторії 
 

Кривошея О.Л.  1 07-11.11.22 

64 КП “ЖЕО №3” Кропивницької 
міської ради” 

Головний інженер-енергетик Биша С.В.  1 07-11.11.22 
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65  КНП “Міська лікарня №2 ім. Святої 
Анни” Кропивницької міської ради” 

Завідувач господарством Алексєєва В.  1 07-11.11.22 

66 Фахівець з питань цивільного захисту Шпильовий М.  1 07-11.11.22 

67 КНП “Міська лікарня швидкої 
медичної допомоги” Кропивницької 
міської ради” 

Заступник директора з технічних 
питань 

Філіппов О.В.  1 07-11.11.22 

 85    12 73  

 

 

         Начальник відділу з питань  

         надзвичайних ситуацій та  

         цивільного захисту населення                                                                                                        Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

                                                                                                    Додаток 1 

                                                                                   до Організаційно-методичних  

                                                                                       вказівок з підготовки населення          

                                                                                     міста  Кропивницького до дій у        

                                                                            надзвичайних ситуаціях у  

                                                2022 році 
 

 

      ЩОРІЧНА ПОТРЕБА 

                   місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  

                      суб’єктів господарювання Кіровоградської області в навчанні керівного       

                    складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням     

    заходів з питань цивільного захисту,  у 20___ році 
   

№ 

з/п 
Категорії керівного складу та фахівців, діяльність яких пов`язана 

з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту    
Кількість осіб: 

за держза-

мовленням 

За дого-

ворами 

1 2 3 4 

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту 

1. 
Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування і їх заступники: 
  

1) керівники місцевих органів виконавчої влади і їх заступники;   

2) керівники органів місцевого самоврядування і їх заступники.   

2. Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, 

відділів, секторів) місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, 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) 

  

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: 

  

1) посадові особи місцевих органів виконавчої влади, які 

виконують обов'язки секретарів комісій з питань евакуації; 
  

2) посадові особи місцевих органів виконавчої влади, які 

виконують обов'язки секретарів комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

  

4. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, 

утворені місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, та їх заступники 

  

5. Особи, які очолюють територіальні формування цивільного 

захисту та їх структурні підрозділи 
  

6. Керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми 

власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких 

пов'язані із забезпеченням цивільного захисту: 

  

1) керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми 

власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких 

пов'язані із забезпеченням цивільного захисту: 
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2) керівники загальної середньої, професійно-технічної та 

дошкільної освіти та їх заступники, функціональні обов’язки 

яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту. 

  

7. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, 

утворені суб'єктами господарювання незалежно від форми 

власності 

  

8. Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного захисту 

(крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних 

формувань цивільного захисту) 

  

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

цивільного захисту 

9. Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і 

диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності або 

у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки: 

  

1) чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, у власності або у 

користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки; 

  

2) диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності або 

у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки. 
  

10. 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 

  

11. Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи 

тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту 
  

12. Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного 

захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у місцевих 

органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та 

суб'єктах господарювання незалежно від форми власності 

  

13. Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при 

органах місцевого самоврядування 
  

Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення 

інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки та проходять навчання за программою спеціальної підготовки 

1. Спеціальна підготовка осіб, що залучаються підприємствами, 

установами та організаціями до проведення інструктажів, 

навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки 

  

УСЬОГО:   

 

 

 ______________________________ 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Додаток 2 

                                                                                                                                             до Організаційно-методичних  

                                                                                                                                                вказівок з підготовки населення          

                                                                                                                                                міста  Кропивницького до дій у        

                                                                                                                                       надзвичайних ситуаціях у                                                                                        

                                                                                                           2022 році 
 

УЗАГАЛЬНЕНА ЗАЯВКА  
на функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана 

 з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

________________________________________________________________________________  у 20__ році 
 (назва міста, структурного підрозділу органу виконавчої влади) 

 

Просимо врахувати терміни проведення практичних заходів для здійснення методичного супроводу педагогічними працівниками  

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області:  
 

№ 

з/п 
Форма практичної підготовки, періодичність проведення 

Назва підприємства, установи, 

організації 
Дата проведення у        

20__ році 

1. Спеціальне об’єктове  навчання (раз на 3 роки)   

2. Об’єктове тренування (щорічно) вищого навчального закладу   

 

 

 

№ 

з/п 
Назва категорії Посада Прізвище, ім’я, по-батькові 

Кількість  осіб: 

за державним 

замовленням 
за договорами 

Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту:  

1.      

2.      

Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків:  

1.      

2.      

Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту:  

1.      

2.      



  2 
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3. 
Спеціальне об’єктове тренування спеціалізованої служби 

цивільного захисту (щорічно, крім року проведення СОН) 
 

 

4 
Спеціальне об’єктове тренування формування цивільного захисту 

(щорічно, крім року проведення СОН) 
 

 

 

                        

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Додаток 3 

                                                                                                                                              до Організаційно-методичних  

                                                                                                                                                  вказівок з підготовки населення          

                                                                                                                                                 міста  Кропивницького до дій у        

                                                                                                                                       надзвичайних ситуаціях у  

                                                                                                           2022 році 

 

Інформація 
про функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування  

у ______________________ місті станом на ________ 20___ року 
 

                        1. Кількість консультаційних пунктів, які повинні бути утворені в районі (місті, об’єднаній територіальній громаді) - ___. 

                        2. Фактична кількість консультаційних пунктів - ____ . 

 

Примітка: У графах 5-9, 12 оцінюється рівень відповідальності та проставляються позначки: 

«Так» - виконано, дотримано, відповідає, присутнє. 

«Ні» - не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє. 

«Частково» - виконано частково, в наявності не в повному обсязі, або з недоліками. 

Пояснення до використаних скорочень: 

КП – консультаційний пункт з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування  та житлово-експлуатаційних організаціях. 

ЦЗ – цивільний захисту. 

 

№ 

з/

п 

Місце 

розташування 

та  

адреса КП 

Документи, які необхідні для функціонування КП Матеріально-технічне забезпечення КП 

Відповідальна особа 

за 

роботу КП та 

інструктори 

Рішення або 
наказ про 

створення КП 

(назва, дата та 

номер) 

Положення 

про КП 
(назва, дата та 

номер 

документа 

про 

затвердження) 

План 

роботи 

КП на рік 

Графіки та 

журнал обліку 

консультацій 

Обладнане 

меблями та 
навчальним 

майном, 

окреме 

приміщення 

Наявність 
інформаційно-

довідкового 

куточка з 

питань ЦЗ 

Наявність 
спеціальної 

літератури, 

навчальних 

посібників 

Кількість (за 
тематикою/ 

примірників) 

оформлених 

стендів 

Кількість (за 

тематикою/ 

примірників) 

пам̓яток та 

листівок 

Наявність 

обов ̓язків 

ПІБ, номер 

 та дата 
посвідчення 

про 

проходжен-

ня навчання 

з питань ЦЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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