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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

23.07.2018  № 626 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

07 серпня 2018 р.  

за № 910/32362 

Про затвердження Змін до Порядку організації службової 

підготовки осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту 

Відповідно до частини шостої статті 90 Кодексу цивільного захисту України, з метою 

вдосконалення організації службової підготовки в органах та підрозділах цивільного 

захисту Н А КА ЗУЮ:  

1. Затвердити Зміни до Порядку організації службової підготовки осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 15 червня 2017 року № 511, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 10 липня 2017 року за № 835/30703, що додаються. 

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій 

(Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України в установленому порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
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Голова Державної служби України  

з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

М. Чечоткін 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства внутрішніх  

справ України  

23 липня 2018 року № 626 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

07 серпня 2018 р.  

за № 910/32362 

ЗМІНИ  

до Порядку організації службової підготовки осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту 

1. Розділ І доповнити новим пунктом 12 такого змісту: 

«12. З метою аналізу, обміну досвідом та визначення пріоритетних завдань за 

напрямами службової діяльності з особами середнього та старшого начальницького 

складу служби цивільного захисту проводяться навчально-методичні збори у строки, 

визначені планами основних заходів ДСНС, територіальних органів та підрозділів 

цивільного захисту на поточний рік.». 

2. У розділі ІІ: 

1) пункт 2 викласти в такій редакції: 

«2. Планувальною документацією в системі службової підготовки є наказ ДСНС, 

наказ органу та підрозділу цивільного захисту про організацію службової підготовки 

особового складу на навчальний рік, якими затверджуються: 

тематичний план зі службової підготовки (далі - тематичний план) (додаток 1); 

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки за 

місяцями навчання на навчальний рік (далі - календарний план) (додаток 2).»; 

2) пункт 6 викласти в такій редакції: 

«6. У наказах про організацію службової підготовки визначаються порядок 

планування, проведення занять, ведення обліку і контролю за станом службової 

підготовки, кількість і перелік навчальних груп з урахуванням особливостей та профілю 

службової діяльності, підрозділ або особи, відповідальні за розроблення розкладів занять, 

керівники і заступники керівників навчальних груп.»; 
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3) пункт 11 після слів «службової підготовки» доповнити словами «та графік 

проведення додаткових занять»; 

4) пункт 14 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 15-19 вважати відповідно пунктами 14-18; 

5) у пункті 14: 

в абзаці шостому слова «практичні заняття з тактичної підготовки» замінити словами 

«перевірні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань»; 

в абзаці сьомому слово «надзвичайних» замінити словом «небезпечних». 

3. У розділі ІІІ: 

1) в абзаці першому пункту 7 слова «відповідного керівника структурного підрозділу» 

замінити словами «безпосереднього керівника»; 

2) пункт 9 викласти в такій редакції: 

«9. Нічні перевірні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань 

проводяться один раз на місяць особами, визначеними керівником органу та підрозділу 

цивільного захисту, з кожною(им) черговою зміною (караулом), групою, черговим 

відділенням.». 

4. Пункт 1 розділу VІІІ після слів «тестових питань» доповнити словами «з кожного». 

5. У пункті 1 розділу ІХ слово «надзвичайних» замінити словом «небезпечних». 

6. У додатках до Порядку: 

додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додаються. 

у додатку 4: 

пункт 2 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 2-4; 

у графі «Навчальна група» пункт 2 викласти в такій редакції: 

«Керівники та особовий склад територіальних органів управління, підрозділів, 

підпорядкованих територіальним органам управління, формувань центрального 

підпорядкування ДСНС, закладів освіти, науково-дослідних установ цивільного захисту та 

їх структурних підрозділів, які: 

безпосередньо залучаються до організації управління силами та засобами під час 

гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС і небезпечних подій; 

безпосередньо не залучаються до організації управління силами та засобами під час 

гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС і небезпечних подій»; 

у додатках 8, 9 слова «керівник органу та підрозділу цивільного захисту» замінити 

словами «безпосередній керівник». 

Начальник Управління  

взаємодії з Державною  

службою України  

з надзвичайних ситуацій МВС 

 

 

 

В.О. Скакун 
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 Додаток 1  

до Порядку організації службової  

підготовки осіб рядового і 

начальницького  

складу служби цивільного захисту  

(пункт 2 розділу II) 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

зі службової підготовки 

 Додаток 2  

до Порядку організації службової  

підготовки осіб рядового і 

начальницького  

складу служби цивільного захисту  

(пункт 2 розділу II) 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

розподілу навчального часу за видами службової підготовки за 

місяцями навчання 
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