
ЗАТВЕРРIСЕНО
Розпорядження голови
районноТ державноТ адмiнiстрацii
вiд "22" Jrorпop 20_&.N, г5/рр -Dfl/ry

плян комплектування навчально-методичного центру цивiльного захисту та безпеки
життедiяльностi Львiвськоi областi слухачами з чпсла керiвпого складу та фахiвцiв,

ДiЯЛЬНiСТЬ ЯКИХ ПОВ'ЯЗаНа З ОРгаНiЗацiею i здiйсненням заходiв з питань ц"rirr.оо.о захисту,
на 2019 piK

JYg

зlп
Категорii
сл}хачiв

загzutьна к-ть
год. за

програмами
навчання

Строки проведеннJI занять Кам'янка-Бузький

l. Ja програ]иа Mll короткостр( )кового пiдвlrщепня квалiфiкацi кепiвних iB (ня пб
Lос
орга}
цtлвiл

обш керiвного ск.гrаду
IiB управлiппя
tьного захпсту:

27
1

Керiвпикп та i.х

застyпппкп:
19

1,1

районних рад та
райдержадм i rriс,грацiй

45 l ]_ 1 7.05
1

1-2.

мiських рал РА
м,Львова 45 28.01-0l .02.

1l,3. селищних рад 45 28.01_01.02.
1

1.4 сIльськI]х рад 45

45

2,7

5
01-05.04.

08-12 04.
5

1.5 старости 4
20-24.05.
2,1-зl .05.

?
2

l,6.

субс'ктiв господа-

рюtsання, що мають
категорlю з ЩЗ та,lабо
пpo.1oBlKytoTb робоry
в особливиli перiол

l 1_14,03.

1.7 .

суб'сктiв
господарюва-ння, що

27

J
21-24.01 ]

MaIoTb в експлуатацii
опн, пно

l 8-2 1 06,

1.8.

суо еKTIB

господарюва-ння з

21
0

ч}iсельнtстк]
працlвникlв понад 50
осiб

24-21.06

07- l0, ] 0,

25_28,1 l

1,9

суб'сктrв
господарlова-Itня з
чисельнiстю
працiвникiв до 50
осiб

2,7

l 1_14.03.

1.10,
закладiв вищоi
освiти 27

1 6-1 9.09.

1.1l
закладiв професiйноi
(Ilрофесiйно-

техtriчноi) освiти
2,7

l6- 19,09.
1

l. 12,
закладtв загмьноТ
середньоi освiти 2,7

2
04-07.02.

11-14.02.

18-2l,02,
25-2E.02 2
2з-26.09.
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зlп
Категорii сlцхачiв

загальна к-ть
год. за

прогрtlN.ltll\4и

нtвчаншI

Строки проведеIrшI зtшuпь Кам'янка-Бчзький

1. 1з
закладlв дошкlлы{о1
освiти

2]
1

18-21.0з. 1

2\-z1.|0.

1

головп комiсiй з
пптапь евакуацii
мiсцевпх оргiв вико-
пвчоi владп, оргапiв
мiсцевого
самовDядY-вапця

45

22-26.04. 1

3.

вiдповйальпi
ceKpeTapi комiсiй з
пптапь ТЕБ i НС
мовв, омс

45

09- l з.09.

4.

CeKpeTapi комiсiй з
пlлтань евакуацii
мiсцевпх оргiв впко-
пвчоi влади, оргавiв
мiсцеього
самовряду-ваЕпя

45

09-1 з.09,
керrвнцки струюу-
рних пiдроздiлiв
мiсцевшх органiв ви-
конавчоi владп,
органiв мiсцевого
сямовпяпчвяння

45
4

l 5_ 19.04, 2
02-06.09. 2

6.

Начальшики (засту-
пппкп вачальцпкiв
терпторiальнпх спе-
цiалiзованшх служб
зв'язку i
оповiщеппя Цз

45

l0- 13,06 1

7.

l оловп lсoмrcrп з

шптапь евакуацii
суб'скгiв господарю,
ваЕпя та впщцх
ьп.,_п-i_ лл_:--

27

0
25-28.03,
l 8-2 1.06.

28_з 1,10.

8.

-l олови коDriсiй з
пlлтань евакуацii
закладiв загальноi
серсдньоТ та профе-
сiйпоi (професiйно-
TpTшiqHoi'l пспiтп

71

2.

04-07,1 1

1 1-14. l l 2
18_21_11

25_28, 1 l

II. Фахiвцi, дiяльпiсть
якпх повязапа з
органiзацiсю i здiйспеппям
заходiв з пптапь
цивiльного захпсту:

0

9"

Посадовi особш, па
яких пtiкпадепi
обов'язкц з ппапь
ЦЗ у: 0

9,1

мiсцевих органах
виконавчоi влади та
органах мiсцевого
самоврядування

27

04-07 03.

9.2
эуб'ектах
l,осподарювання

18
0

06_08.05,

03-05,06,

9,з lакладах освiти l8
0

01-03.10.

15 1,1 10
Разом за програмами: )1
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Зага.пьна к-ть
год. за

програмап,rи

н€lвчtшIUI

Строки проведеншI зaшrlть Кала'янка-Бузький

l. Uсооп керlвного ск,.Iаду
оргапiв управлiнпя

Z. За програмапr постiйпо дiючпх семiпарiв (па цик.пi Hol пlдготовки

0

l Керiвппкп та ii
заступппкп:

0

1,1
закладiв позашкiльно

18
0

освiти 21_2з,0l ,

15- l7.05

7

Особu, якi
очолююtlrь
об'екповi
формуваппя
цuвiльпо zo з olcucttay :

0

2.1.

аварiй но-рятувап bHi.

рятувальнi (для лоте-
нцiйно небезпечtrих
об'сктiв)

18 21-2з.0l ,

z.2 пожежогасiння l8

0
09-1 1 04
l5-17.04.
l3- l5.05.
20-22.05,

2l -23.U5
)?-)о пý

28-з0,05

UJ-05.06.

10-12.06.

l7_] 9,09,

/J 18

0
04_06,02,

l 1 _13,0з,

caHiTapHi пости та дру l 8_20.0з

25-27 .аз.
0 l -0з.04,

08_ 10,04.

04_06,06,

2.4. зв'язку 18

0
l 1-1J.02

l5- 1 7,04.

22-21,04.
06_08,05,

2-5

охорони
громадського
порядhт

18

0
28-з0,01

04-06.02,

l 1-1з,02.

l 8-20,02,
)о-)) о1

2.6,

видачi засобiв

радtацttiного та
хiмiчttого захисту

l8

0
05-07,0з,

1 1 _1 з,Oз,

l 1-13.0з.

l8_20,06,

24-26.06.

2,7,

постiв радiачiйного
та хiмiчного
сtlостереження

l8
0

7 <-1,7 л1

U4-Uб,03.

20-22.08.
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Оu'..оо'i с.Tухачiв

загальна к-ть
год. за

програп4ами
нtIвч€lннrl

Строки проведеншI заIuIть Ка:r,t'янка-Бузький

II. Фахiвцi, дiяльшiсть
якпх пов'язапа з
органiзацiею i здiйспеппям
заходiв з пптапь
цпвiльпого.захпсry:

0

3.

Працiвнuкu черzово-
duспеmчерськuх
аlуасб:

0

3.1

uIсIIевих органlв
викоiIавчоТ влaци та
эргаlliв пliсцевого
]аN{оврядування

l8

l 1-1 3.06.

)1
lуб'ектi в

'осподаl]ювання 18
09_] 1.09.

|Особu, яi за,lуча-
lюmься ао

|провеdення робitп з
4. 

|dозшпе-mрuчпоzо
|конmролю mа
| р аd i ац i й н о -х i,+t i ч н oi
|розвidкu:

4,1
xiM iки-розвiдники,
xiMi кп-дозиметристи 18

02-04.09

l,

Iнuсеперно-пехнiчпi
працiвнuкu, якi очо-
лююrпь ланкu,2рупu
tпоu4о з обutуzову-
вппIlп зllхuснuх
споруl цавiльноzо
зllхuсrt у

l8

l6- l8,09

6.

особu, вidповidмьнi
зоробоmу
копqlльttла-цiйнuж
пупкmiв прu opzaшltx
мiсцевоzо
са.+ловряdування:

6,1
комунмьних
пlдприсмств l8

)i_)7 п)

6,2
мiоьких, сlльських-
селицних рад, ОТГ 18

0
05_07 02

п-l4а
19-21,02

04-06 0з.
-lJ.U5

|2-14 06.
1)-1л 11

цiючих семiпарЬ: 0

РАЗОМза НМЦЦЗ та
Б}IЦ Львiвськоi областi: 27

Завiдува
райдерж

ч сектору з питань цивiльного заЯисту Камянка-БузькоТ
алмiнiстрацiI а /J Хаба о.В.


