ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

№ 541

20.08.2013
(з основної діяльності)

Про організацію навчання
у системі післядипломної освіти
у другому півріччі 2013 року

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про
Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом
Президента України від 16 січня 2013 року № 20, з метою організації у другому
півріччі 2013 року навчання осіб середнього і старшого начальницького складу
ДСНС України у системі післядипломної освіти, підтримання високого рівня їх
професійної підготовки та вдосконалення знань, умінь і навичок професійної
діяльності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити плани-графіки підвищення кваліфікації та спеціалізації осіб
середнього і старшого начальницького складу органів і підрозділів ДСНС
України у Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків),
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Академії
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси) та Інституті державного
управління у сфері цивільного захисту (м. Київ) у другому півріччі 2013 року
(далі – плани-графіки), що додаються.
2. Департаментам та іншим самостійним структурних підрозділам
апарату ДСНС України за погодженням з керівниками вищих навчальних
закладів, зазначених у пункті 1 цього наказу, спланувати та забезпечити участь
відповідальних працівників у проведенні занять згідно з планами-графіками
з категоріями слухачів відповідно до напрямків їх професійно-службової
діяльності.
3. Головним управлінням (управлінням) ДСНС України в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – ГУ (У) ДСНС
України), підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
вищим навчальним закладам цивільного захисту:
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забезпечити якісний відбір та своєчасне направлення на підвищення
кваліфікації (спеціалізацію) визначених категорій працівників до Національного
університету цивільного захисту України (м. Харків), Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, Академії пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля (м. Черкаси) та Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту (м. Київ) згідно із затвердженими планами-графіками;
здійснювати відрядження осіб начальницького складу для підвищення
кваліфікації (спеціалізації) відповідно до вимог Інструкції про особливості
направлення у відрядження осіб рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України та
відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України і за кордон,
затвердженої наказом МНС України від 20.09.2012 № 1203, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за № 1717/22029.
4.
Національному
університету
цивільного
захисту
України
(Садковий
В.П.),
Львівському
державному
університету
безпеки
життєдіяльності (Козяр М.М.), Академії пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля (Андрієнко В.М.) та Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту (Єременко С.А.):
організувати навчання визначених категорій працівників відповідно до
затверджених планів-графіків;
забезпечити підвищення кваліфікації начальницького складу ГУ (У)
ДСНС України, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, підрозділів ДСНС України згідно з вимогами Тимчасового
положення про підвищення кваліфікації керівних кадрів органів управління та
підрозділів МНС України, затвердженого наказом МНС України від 11.01.2005
№ 22;
затверджувати не пізніше десятиденного терміну до початку навчання
кожної з категорій слухачів робочі навчальні плани та програми навчання,
попередньо погоджуючи їх з департаментами та іншими самостійними
структурними підрозділами апарату ДСНС України, відповідно до напрямків
професійно-службової діяльності;
надавати у десятиденний термін до Департаменту персоналу
(Євсюков О.П.) звіти про підсумки навчання кожної категорії слухачів.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови
Бойка А.П.

Голова

М. Болотських

