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до організаційно-методичних вказівок

ПЕРЕЛІК
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту
Категорія
Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
Керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх заступники:
- голова облдержадміністрації, заступники голови;
- голови райдержадміністрацій та їх заступники;
- міські голови та їх заступники;
- голови громад та їх заступники;
- старости;
- сільські, селищні голови та їх заступники;
- голови районних рад та їх заступники (якщо здійснюють свої повноваження на постійній основі);
- керівники обласних структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів), крім осіб, які
очолюють спеціалізовані служби;
- керівники районних структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів), крім осіб, які
очолюють спеціалізовані служби;
- особи, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань ТЕБ та НС (обласної, міських та районних);
- особи, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань ТЕБ та НС (ОТГ, селищних, сільських);
- особи, які виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій (обласної, міських та районних);
- особи, які виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій (ОТГ, селищних, сільських);
- керівники та заступники керівників спеціалізованих служб цивільного захисту, які утворені обласною,
районними держадміністраціями та ОТГ;
- керівники територіальних формувань цивільного захисту;
- керівники суб’єктів господарювання та їх заступники, обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного
захисту;

Періодичність проходження
навчання
у перший рік призначення на
посаду і в подальшому
один раз на п’ять років

у перший рік призначення на
посаду і в подальшому
один раз на три роки
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- керівники об’єктових формувань (ланок, груп, команд) цивільного захисту утворених суб’єктами
господарювання незалежно від форм власності;
Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
- працівники чергово-диспетчерських (диспетчерських) служб місцевих органів виконавчої влади, органів
у перший рік призначення на
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання;
посаду і в подальшому
один раз на три роки
- особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до
організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації та інших видів спеціальної обробки, дозиметричного
контролю та радіаційно-хімічної розвідки;
- інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного
захисту;
- посадові особи (фахівці), на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту;
- посадові особи (керівники навчальних груп) з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у
надзвичайних ситуаціях;
- посадові особи, які очолюють збірні та приймальні пункти евакуації;
- посадові особи на яких покладені обов’язки з питань організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і
тренувань з питань цивільного захисту.
- особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування;
- посадові особи, відповідальні за проведення евакуаційних заходів на суб’єктах господарювання;
_________________________________________________

