
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про  організацію у 2022 році  функціонального навчання  осіб керівного складу 

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

питань цивільного захисту на території Мукачівської міської                                          

територіальної громади  

 

З метою організації у 2022 році функціонального навчання осіб керівного 

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

заходів з питань цивільного захисту на території Мукачівської міської   

територіальної громади, відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 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), з врахуванням «Плану комплектування 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Закарпатської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на 2022 

рік», затвердженого розпорядженням голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 02.11.2021 року  №915 «Про організацію у 2022 році 

функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області», керуючись п.20, ч.4 

ст.42, ч.8 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Затвердити План комплектування навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області з 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на території 

Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році, згідно додатку до 

цього розпорядження. 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що розташовані на 

території Мукачівської міської територіальної громади, направити на навчання 

у навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Закарпатської області, згідно з Планом комплектування,  осіб керівного складу 

та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту. 

3. Рекомендувати Мукачівському районному управлінню ГУ ДСНС 

України у Закарпатській області через посадових осіб, уповноважених 

здійснювати державний нагляд з питань цивільного захисту, техногенної та 



 

2 

пожежної безпеки, забезпечувати контроль за дотриманням періодичності 

проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана 

з організацією і виконанням заходів з питань цивільного захисту та вживати 

заходів до усунення виявлених недоліків. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

від 18.01.2022     № 16 

План 

комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області з навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на території  

Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році 
 

№ з/п Категорії тих, хто навчається 
Обсяг 

навчання 

(год.) 

Строки проведення 
навчання 

Всього 
існує даної 
категорії 

(чол.) 

Навчалося 
у 

2021 році 

Підлягає 

навчанню 
у 2022 році 

Примітки 

        
1 2 3 4 5 6 7 8  

РОЗДІЛ І  Особи керівного складу органів управління цивільного захисту  

1 Міський голова та його заступники 45 

У перший рік 
призначення на 

посаду і в 
подальшому один 

раз на 5 років 

4 - -  

 

2 
Старости (посадові особи місцевого самоврядування в межах 

відповідного старостинського округу) 
45 -“- 8 2 2  

 

3 

Керівники структурних підрозділів (управлінь, відділів, секторів) 

виконавчих органів міських рад та їх заступники, крім осіб, які 

очолюють спеціалізовані служби і формування цивільного захисту: 
40 

У перший рік 
призначення на 

посаду і в 

подальшому один 

раз на 5 років 

    

 

Економіки та фінансів 40 -“- - - -   

Медицина 40 -“- 1 - 1   

Містобудування, архітектури, капітальне будівництво 40 -“- 2 - 2   

Житлово-комунального господарства 40 -“- 1 - 1   

Транспорту 40 -“- - - -   

Торгівлі та побутового обслуговування 40 -“- - - -   

Освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді 40 -“- 1 - -   

Іінформації 40 -“- 1 - 1   



                                                                                                                        2                                                                         Продовження додатку 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

4 
Особи, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  
18 -“- 1 1 -  

 

5 Особи, які виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій  18 -“- 1 - 1   

6 

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту 

місцевого рівня та їх заступники 
40 

У перший рік 
призначення на 

посаду і в 
подальшому один 

раз на 3 роки 

    

 

Захисту сільськогосподарських тварин  і  рослин 40 -“- 1 - 1   

Енергетики 40 -“- 1 - 1   

Інженерна,  комунально-технічна 40 -“- 1 - 1   

Торгівлі , харчування та 
матеріального забезпечення 

 

40 
 

-“- 
1 1 -  

 

Медична 40 -“- 1 - 1   

Транспортного забезпечення  40 -“- 1 - 1   

Зв’язку і оповіщення 40 -“- 2 - 1   

Охорони громадського порядку 40 -“- 2 1 1   

Протипожежна 40 -“- 1 - 1   

7 

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту, 

утворені субектами господарювання, незалежно від форм власності, 
а також особи, які очолюють структурні підрозділи територіальних 

формувань цивільного захисту (на договірних умовах). 

18 -“- 10 1 3  

 

8 
1 

Керівники суб’єктів господарювання та їх заступники 
функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного 

захисту (на договірних умовах) 26 -“- 27 5 10  

 

9 
Керівники закладів вищої освіти та їх заступники, функціональні 

обов`язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту (на 
договірних умовах) 

26 -“- 1 - 1  

 

10 

Керівники закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної)освіти та їх заступники, функціональні обов`язки яких 
пов’язані із забезпеченням цивільного захисту (на договірних 

умовах)   

24 
 

-“- 
34 1 3  

 



                                                                                                                        3                                                                         Продовження додатку 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

11 
Керівники закладів дошкільної освіти  та їх заступники, 

функціональні обов`язки яких пов`язані із забезпеченням цивільного 

захисту (на договірних умовах) 
24 -“- 42 14 3  

 

Розділ ІІ   Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту   
-“- 

12 
Особи відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах 

місцевого самоврядування 
18 

 

-“- 
1 - 1  

 

13 

Особи, на яких покладені обов’язки посадової особи з питань 

цивільного захисту (за відсутність окремої штатної одиниці) у 

окремих структурних підрозділах місцевих органів виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування 

36 
 

-“- 
- - -  

 

14 
Особи, на яких покладені обов’язки посадової особи з питань 

цивільного захисту (за відсутність окремої штатної одиниці)  на 

суб’єкті господарювання (на договірних умовах) 
32 -“- 21 7 7  

 

 

 

Начальник Мукачівського РУ ГУДСНС 

України в Закарпатській області 

підполковник служби цивільного захисту                                                        Євген ПРАСЛОВ 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи                                                                                                                Валентина КАРПІК 

 
                                                        
Завідувач НКП ЦЗ м. Мукачева                                                         Павло СЕМЕНОВИЧ 


