
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ
22.07.2020                                       м. Київ                                               № 419

(з основної діяльності)

Про  організацію  службової  підготовки  осіб 
рядового і начальницького складу органів та 
підрозділів  цивільного  захисту  ДСНС  у 
2020/2021 навчальному році

Відповідно  до  частини  шостої  статті  90  Кодексу  цивільного  захисту 
України,  Порядку  організації  службової  підготовки  осіб  рядового  і 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту,  затвердженого  наказом
МВС від  15.06.2017  № 511,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
10 липня 2017 р. за № 835/30703 (із змінами), з метою організації службової 
підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у 
2020/2021 навчальному році
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Тематичний  план  зі  службової  підготовки  з  керівниками  та  особами 

начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  територіальних  органів 
ДСНС,  підрозділів  центрального  підпорядкування  ДСНС,  які  безпосередньо 
залучаються  до  організації  управління  силами  та  засобами  під  час  гасіння 
пожеж,  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  і  небезпечних  подій  на 
2020/2021 навчальний рік;

Тематичний  план  зі  службової  підготовки  з  керівниками  та  особами 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту  територіальних  органів 
ДСНС,  підрозділів  центрального  підпорядкування  ДСНС,  закладів  освіти, 
науково-дослідних  установ  цивільного  захисту,  які  безпосередньо  не 
залучаються  до  організації  управління  силами  та  засобами  під  час  гасіння 
пожеж,  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  і  небезпечних  подій  на 
2020/2021 навчальний рік;

Тематичний  план  зі  службової  підготовки  з  особами  рядового  і 
начальницького складу служби цивільного захисту підрозділів, що перебувають 
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на  чергуванні,  у  тому  числі  добовому/вахтовому  (частини,  зміни  (караули), 
групи, відділення), підпорядкованих територіальному органу ДСНС, підрозділу 
центрального підпорядкування ДСНС на 2020/2021 навчальний рік;

Тематичний  план  зі  службової  підготовки  з  оперативними  черговими 
(черговими), радіотелефоністами (диспетчерами) на 2020/2021 навчальний рік.

2. Керівникам територіальних органів ДСНС,  формувань центрального 
підпорядкування  ДСНС,  закладів  освіти  та  науково-дослідних  установ 
цивільного захисту ДСНС (далі ‒ органи та підрозділи цивільного захисту):

видати планувальну документацію з  організації  проведення службової 
підготовки на 2020/2021 навчальний рік;

включити  до  складу  навчальних  груп  зі  службової  підготовки  осіб 
начальницького складу служби цивільного захисту, які призначені керівниками 
цих навчальних груп;

щомісяця призначати осіб для проведення нічних перевірних практичних 
занять з відпрацюванням тактичних завдань;

протягом навчального року проводити додаткові заняття із посадовими 
особами,  в  яких  має  бути  допуск  до  самостійного  виконання  обов’язків 
керівника  гасіння  пожеж,  пожежними  (рятувальниками),  які  виконують 
обов’язки  підмінного  радіотелефоніста,  та  водіями  транспортних  засобів  в 
обсязі:

керівники гасіння пожеж – 20 годин;
пожежні  (рятувальники),  які  виконують  обов’язки  підмінного 

радіотелефоніста (диспетчера) – 15 годин;
водії транспортних засобів – 40 годин;

надати до ДСНС через Департамент реагування на надзвичайні ситуації 
до 17.08.2020 копії наказів про організацію службової підготовки, тематичних 
планів зі службової підготовки, календарних планів розподілу навчального часу 
за видами службової підготовки по місяцях навчання на 2020/2021 навчальний 
рік в електронній формі на адресу: tolkachov@dsns.gov.ua;

до  01.09.2020  на  сайтах  органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, 
утворених на форумі ДСНС (Forum.dsns.gov.ua),  впровадити розділ “Службова 
підготовка”,  де  розміщувати: накази про організацію службової підготовки на 
навчальний рік; розклади занять зі службової підготовки; документи навчально-
методичного забезпечення; нормативно-правові акти, накази ДСНС; літературу, 
навчальні посібники, відеофільми (відеоролики) для використання в освітньому 
процесі  осіб  рядового  і  начальницького  складу  служби  цивільного  захисту
(далі − особовий склад).

3. Інформацію,  що  надходить  до  органів  та  підрозділів  цивільного 
захисту від керівництва ДСНС,  самостійних структурних підрозділів апарату 

mailto:tolkachov@dsns.gov.ua


3

ДСНС, доводити особовому складу під час проведення додаткових занять під 
особистий  підпис  в  аркуші  ознайомлення,  який  разом  із  дорученням 
зберігається в номенклатурній справі підрозділу.

4. Проведення  занять  у системі  службової  підготовки  дозволяється 
переривати  також  у  разі  ремонту  пожежно-,  аварійно-рятувальної  та  іншої 
техніки і технічних засобів, які знаходяться в оперативному розрахунку та у разі 
переведення органів  та  підрозділів  цивільного  захисту  ДСНС  у  посилений 
режим  несення  служби,  з  подальшим  самостійним  вивченням  пропущеного 
матеріалу.

5. Спеціальному авіаційному загону ОРС ЦЗ ДСНС України проводити 
заняття зі  службової підготовки з особами рядового і  начальницького складу 
служби  цивільного  захисту  з  числа  авіаційного  персоналу  Спеціального 
авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України відповідно до вимог організаційно-
методичних рекомендацій з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС.

6. Управлінню забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту  ДСНС  України  організовувати  службову  підготовку  з  особами 
начальницького  складу  служби  цивільного  захисту,  діяльність  яких 
спрямовується  та  координується  самостійними  структурними  підрозділами 
апарату ДСНС, шляхом ознайомлення з новими нормативно-правовими актами, 
вивчення нормативних актів, необхідних для успішного виконання завдань за 
призначенням.

7. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації надавати методичну 
допомогу та здійснювати перевірки стану організації  і  проведення службової 
підготовки в органах та підрозділах цивільного захисту ДСНС.

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДСНС від 11.08.2015
№ 421,  від  15.08.2016  № 391,  від  02.08.2017  № 409,  від  01.08.2018  № 447,
від 23.07.2019 № 435.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Голови Мельчуцького О.Г.

Голова  Микола ЧЕЧОТКІН
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