УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 10.01.2018р.

м.Яремче

№1-р

Про організацію підготовки
слухачів у навчально-методичному
центрі області у 2018 році
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», Положення про організацію навчального процесу з
функціонального навчання у мережі навчально-методичних установ єдиної
системи цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від
21.10.2014 року №1112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.11.2014 р. №1398/26175 та на виконання розпорядження обласної
державної адміністрації від 20.12.2017 року №799 «Про організацію
підготовки слухачів у навчально-методичному центрі області у 2018 році»,
з метою якісного проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного
захисту
1.Затвердити:
-план комплектування навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області слухачами
з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік
(додається);
-план проведення на підприємствах, в установах і організаціях
спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та
навчально-тренувальних занять на потенційно-небезпечних об’єктах з
відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями в 2018 році
(додається).
2.Селищному та сільським головам, керівникам міських
спеціалізованих служб цивільного захисту, керівникам підприємств,
установ та організацій міської ради забезпечити:
-своєчасне направлення слухачів на обласні курси підвищення
кваліфікації керівних кадрів
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
в м. Івано-Франківськ (вул. Дністровська, 30) та

навчально-консультаційний пункт в м. Яремче (вул. Свободи, 219) згідно
плану;
-організувати ведення обліку осіб, які зобов’язані проходити
функціональне навчання, враховуючи, що навчання осіб керівного складу
та фахівців органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до
державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, а
навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб;
-на підставі визначеної
щорічної
потреби в навчанні та
періодичності його проведення подати до 25 червня 2018 року у відділ з
питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи міськвиконкому заявку на навчання керівного складу та
фахівців в 2019 році.
3. Міському відділу У ДСНС в Івано-Франківській області
(Федорчук В.І.) здійснювати контроль за дотриманням періодичності
проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, та вживати заходи до усунення виявлених недоліків, про що
інформувати міського голову щоквартально до 10 числа наступного
місяця.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на відповідального виконавця - відділ з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи міськвиконкому (П.Савчук).
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого заступника міського голови Тараса Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак
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Затверджено
розпорядженням міського голови
від10.01.2018 р. №1-р
ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області слухачами з
функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік
№ Категорії
п-п тих, хто навчається

1
2
3
4

5

6

Підприємства,
установи,організації

Дата
проведення

Кількість
годин
навчання

Курси підвищення кваліфікації в місті Івано- Франківськ
(вул. Дністровська, 30)
Голови та секретарі органів місцевого
Яблуницька сільська рада
16.01-18.01.2018
32
самоврядування
Керівники загальноосвітніх
Управління освіти
13.02-16.02.2018
27
навчальних закладів
міськвиконкому
Керівники структурних підрозділів
Служба в справах дітей
27.02-02.03.2018
32
органів місцевого самоврядування
міськвиконкому
Заступники керівників загальноосвітніх Управління освіти
13.03-16.03.2018
27
навчальних закладів
міськвиконкому
Заступники керівників закладів охорони Комунальний заклад
26.03-29.03.2018
27
здоров’я
«Ворохтянський обласний
кістково-туберкульозний
санаторій «Смерічка»
Державний заклад «Дитячий
спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» МОЗ України
Керівники та заступники керівників
Відділ культури
11.04-13.04.2018
21
установ та закладів культури,
міськвиконкому

Кількість
тих,
хто
навчається

1
1
1
2
1

Форма оплати

Державне
замовлення
Державне
замовлення
Державне
замовлення
Державне
замовлення
Договірні
умови

1

Договірні
умови

1

Договірні
умови

3

оздоровчих, спортивних, туристичних

7

8
9
10

11

12
13

14

Працівники суб’єктів господарювання,
які очолюють евакуаційні органи,
виконують обов’язки секретарів комісій
з питань евакуації
Керівники дошкільних навчальних
закладів
Керівники та заступники керівників
суб’єктів лісового господарства
Керівники структурних підрозділів
органів місцевого самоврядування
Керівники методичних кабінетів при
місцевих органах управління освітою.
Педагогічні працівники, які викладають
предмети з основ цивільного захисту і
безпеки життєдіяльності
Заступники керівників загальноосвітніх
навчальних закладів
Керівники загальноосвітніх
навчальних закладів
Фахівці підприємств, установ
організацій, які виконують обов’язки,
пов’язані із забезпеченням техногенної
та пожежної безпеки

ВСЬОГО

Оздоровчий комплекс
«Карпати»
ТзОВ «Карпатські зорі»
Карпатський національний
природний парк
Медичний реабілітаційний
центр «Кремінці»
Управління освіти
міськвиконкому
ДП «Ворохтянське лісове
господарство»
Центр надання
адміністративних послуг
міськвиконкому
Управління освіти
міськвиконкому

1
1
24.04-26.04.2018

21

1
1

15.05.-17.05.2018

21

2

29.05-01.06.2018

32

1

12.06-15.06.2018

1

Державне
замовлення
Договірні
умови
Державне
замовлення

18.09-20.09.2018

18

1

Державне
замовлення

Управління освіти
02.10.-05.10.2018
міськвиконкому
Управління освіти
30.10-02.11.2018
міськвиконкому
Дитячий
санаторій 20.11-22.11.2018
«Сніжинка»

27

2

27

2

18

1

Державне
замовлення
Державне
замовлення
Договірні
умови

НСБ «Авангард»

1
13
10

РАЗОМ

Договірні
умови

Державне
замовлення
Договірні
умови

23

4

Навчально-консультаційний пункт міста Яремча (вул. Свободи, 219)
Керівники об’єктових
спеціалізованих служб та
формувань цивільного захисту з
охорони громадського порядку

Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції
Головного управління НП в ІваноФранківській області

1

Державне
замовлення

27.02-28.02.2018

4

16

ТзОВ «Карпатські зорі»

2

Керівники рятувальних формувань Спеціалізована пошуковоцивільного захисту
рятувальна група АРЗ СП У ДСНС
ТзОВ «Зірка Буковелю»
Керівники об’єктових
спеціалізованих медичних служб
цивільного захисту, керівники
санітарних дружин (постів)
3

3

Управління Держпродспоживслужби в м. Яремче
Яремчанська центральна міська
лікарня
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій
«Гірське повітря» МОЗ України

1
2
27.03-28.03.2018

16
1
1
1

27.03-28.03.2018

16

Ворохтянська міська лікарня

4

Керівники об’єктових
протипожежних спеціалізованих

Яремчанська центральна аптека
№56
Карпатський національний
природний парк

Договірні
умови
Державне
замовлення
Договірні
умови
Державне
замовлення
Договірні
умови

1
1
1

24.04-25.04.2018

16

3

Договірні
умови

5

служб цивільного захисту та
об’єктових формувань
пожежогасіння

5

Керівники об’єктових
спеціалізованих служб та
формувань цивільного захисту
зв’язку і оповіщення

ДП «Ворохтянське лісове
господарство
ДП «Делятинське лісове
господарство»
Державний заклад «Дитячий
спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Прикарпатський» МОЗ
України
СЛД №6 ПАТ «Укртелеком»

2
2

15.05-16.05.2018

16

1

Карпатська селестокова станція
Керівники об’єктових
спеціалізованих комунальнотехнічних служб, територіальних
6
та об’єктових аварійно-технічних
формувань цивільного захисту

7

Керівники навчальних груп з
підготовки суб’єктів
господарювання діям у
надзвичайних ситуаціях.
Відповідальні особи (інструктори)
консультаційних пунктів з ЦЗ при
місцевих органах самоврядування,
житлово-експлуатаційних
організаціях

Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
Міське комунальне підприємство

1

1
1
15.05-16.05.2018

1
1

Карпатський національний
природний парк
Оздоровчий комплекс «Карпати»

3

Готель «Станіславський»

1

Микуличинська спеціалізована
загальноосвітня школа-інтернат
Івано-Франківської обласної ради

Договірні
умови

1

Готель «Едельвейс»
НСБ «Україна»

Державне
замовлення
Договірні
умови

16

КП «Благоустрій

Пансіонат «Первоцвіт»

Договірні
умови

18.09-19.09.2018

1
16

1
1
1

Державне
замовлення

6

8

Керівники та начальники штабів
керівництва спеціальних
об’єктових навчань,тренувань з
питань ЦЗ із відпрацювання дій
відповідно до розроблених планів

Комунальний заклад
«Ворохтянський обласний
кістково-туберкульозний
санаторій «Смерічка»
МРЦ «Кремінці»
Карпатський національний
природний парк

Договірні
умови
1
17.10-18.10.2018

16
1
1

Всього

9

Разом

29
38

Державне
замовлення
Договірні умови

7

Затверджено
розпорядження міського голови
від 10.01. 2018р. №1-р
ПЛАН
проведення на підприємствах, установах і організаціях спеціальних об’єктових навчань,тренувань з
цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно-небезпечних об’єктах з відпрацюванням дій
за можливими аварійними ситуаціями в 2018 році
№
п/п

Практична підготовка, вид навчань,
тренувань
1 Спеціальне навчання (тренування)
формування цивільного захисту
спеціалізованої служби цивільного захисту

2

Комплексне об’єктове навчання

Назва формування, підприємства, установи,
організації
Протипожежна спеціалізована служба

Місяць
проведення
навчань,
тренувань
березень

Спеціалізована служба зв’язку і оповіщення

квітень

Медична спеціалізована служба

травень

Спеціалізована служба із захисту сільськогосподарських
тварин і рослин
Спеціалізована служба енергетики

червень

Спеціалізована служба охорони громадського порядку

серпень

Спеціалізована служба торгівлі та харчування

вересень

Комунально-технічна спеціалізована служба

жовтень

Комунальний заклад «Ворохтянський обласний
кістково-туберкульозний санаторій «Смерічка
Медичний реабілітаційний центр МВС України
«Кремінці»

липень

лютий
березень

8

3

Комплексне об’єктове тренування

Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
Дитячий санаторій «Сніжинка»
ТзОВ «Зірка Буковелю», енерговузол готельного
комплексу с. Поляниця
ТзОВ «Зірка Буковелю», склад скрапленого газу с.
Поляниця
Яремчанська центральна міська лікарня

січень

квітень

травень

Микуличинська спеціалізована загальноосвітня школаінтернат Івано-Франківської обласної ради
Карпатський національний природний парк

червень

Туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс»
Філія ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчанський
РЕМ

липень

Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка»
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Гірське повітря» МОЗ України

серпень

ДП «Ворохтянське лісове господарство»
Управління освіти міськвиконкому

вересень

9

4
5

Об’єктове тренування спеціалізованої
служби, формування цивільного захисту
Протипожежні об’єктові тренування

Державний заклад «Дитячий спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Прикарпатський» МОЗ
України
Міське комунальне підприємство
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства
Оздоровчий комплекс «Карпати» м. Яремче

листопад

ТзОВ «Скорзонера»

червень

Управління освіти міськвиконкому
Дитячий санаторій «Сніжинка»
Комунальний
заклад
«Ворохтянський
обласний
кістково-туберкульозний санаторій «Смерічка
Медичний реабілітаційний центр МВС України
«Кремінці
ТзОВ «Зірка Буковелю» с. Поляниця

жовтень
січень
лютий

Яремчанська центральна міська лікарня
Микуличинська спеціалізована загальноосвітня школаінтернат Івано-Франківської обласної ради
Державний
заклад
«Дитячий
спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Прикарпатський» МОЗ
України
Туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс»
Спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка
Філія ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчанський
РЕМ
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний)
санаторій «Гірське повітря» МОЗ України
ДП «Ворохтянське лісове господарство»

жовтень

березень
квітень
травень

червень

липень
серпень

1
0

Державний
заклад
«Дитячий
спеціалізований
(спеціальний) санаторій «Прикарпатський» МОЗ
України
Міське комунальне підприємство
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства
Оздоровчий комплекс «Карпати» м. Яремче
6

Протиаварійні об’єктові тренування

вересень
жовтень
листопад
квітень

АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів і АГЗП с. Татарів вул. Незалежності
травень
АГЗП ПП «Калан» с. Микуличин вул. Грушевського
червень
АЗС № 08/007 ПАТ «Укрнафта» м. Яремче вул.
Свободи, 232
Склад скрапленого газу та Енерговузол готельного
комплексу ТОВ «Зірка Буковелю» с. Поляниця

жовтень

1
1

