ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
13.05.2020 № 290
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення штатів навчально-методичних центрів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
1. Ці Методичні рекомендації з розроблення штатів навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі —
Методичні рекомендації) підготовлено з метою створення сприятливих умов для
виконання навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту (далі –
центри) основних завдань, визначених типовим положенням про них, та
призначені для використання під час розробки штатів і переліків змін до них.
2. Для надання послуг із практичної підготовки керівного складу та
фахівців, організації навчального процесу з функціонального навчання і
спеціальної підготовки, а також методичного супроводу суб’єктів
господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, в умовах терористичного акту та особливого періоду, у порядку,
визначеному Типовим положенням про територіальні курси цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ
України від16.10.2018 № 835, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за №1256/32708, утворюються територіальні курси
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, як структурний підрозділ
Центру (далі – територіальні курси).
Перелік територіальних курсів та їх повне найменування визначається
відповідним наказом ДСНС.
Нормативи з розроблення штатів навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності наведено у додатку до
Методичних рекомендацій.
3. Для наближення місця навчання слухачів до їх місця роботи і
проживання, задоволення потреб суб’єктів забезпечення цивільного захисту у
фаховому консультуванні та здійснення методичного супроводу підприємств,
установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях, в умовах терористичного акту та особливого періоду, у містах
обласного (районного) значення, в яких не утворені територіальні курси, а також
у містах з кількістю населення понад 500 тисяч, незалежно від наявності в них
територіальних курсів, може утворюватися структурний підрозділ Центру —
навчально-консультаційний пункт.
4. Для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням координації
роботи з методичного супроводу суб’єктів забезпечення цивільного захисту,
розроблення, апробації і поширення навчальних, навчально-методичних та

інших інформаційних матеріалів для населення і суб’єктів господарювання з
питань цивільного захисту, а також проведення інших методичних заходів,
спрямованих на інформаційно-просвітницьку роботу з підготовки населення
до дій у надзвичайних ситуаціях, у складі центру м. Києва утворюється
центральний, у складі центрів областей — обласні методичні кабінети
безпеки життєдіяльності населення.
5. У центрах, які мають паспортизоване навчальне містечко, що
знаходиться у власності центру (на балансі) та відповідає вимогам щодо їх
оснащення, визначеним Типовим положенням про територіальні курси
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, вводиться штатна посада, або
підрозділ для забезпечення діяльності такого містечка.
6. У центрах, де немає можливості передати охорону приміщення на
пульт позавідомчої охорони, можуть вводитися у штати посади сторожа,
кількість штатних одиниць яких визначається відповідно до Міжгалузевих
норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі
управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом
Мінпраці України від 11 травня 2004 р. № 105.
7. Для забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку,
охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни, підтримання
цілісності і збереження матеріальних цінностей центру, а також оформлення і
видачі слухачам відповідно до встановленого порядку тимчасових
пропускних документів може вводитися у штати центру посада чергового.

Директор Департаменту
організації заходів цивільного захисту

Сергій ПАРТАЛЯН
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ТИПОВІ НОРМАТИВИ
з розроблення штатів навчально-методичних центрів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності

1. Управління
1.1. Керівництво
№
з/п

Посада

1

Начальник центру*

2

Заступник
начальника
центру
навчально-виробничої роботи*

з

Чисельніст
ь

Умови введення

1

-

1

-

*Посада за рішенням Голови ДСНС може заміщуватися посадою начальницького складу служби
цивільного захисту.

1.2. Фахівець
№
з/п
1

Посада
Фахівець**

Чисельніст
ь

Умови введення

1

-

** Покладаються функції роботи з персоналом та діловодства.

1.3. Група економіки і фінансів
№
з/п

Посада

1

Начальник групи (головний бухгалтер)

2

Бухгалтер

Чисельніст
ь

Умови введення

1

-

Кількість посад розраховується зважаючи на
Міжгалузеві нормативи чисельності працівників
бухгалтерського обліку

1.4. Юрисконсульт
№
з/п
1

Посада

Чисельність

Умови введення

1

-

Юрисконсульт

2. Основні підрозділи
2.1. Кабінет навчальний
№
з/п

Посада

Чисельність

Умови введення

1

Завідувач кабінету навчального

1

-

2

Методист

1

-

3

Фахівець

1

На 41 — 60 працівників

2-3
4

Інженер з комп’ютерних систем

1

Від 61 працівника
За
наявності
навчальних
комп’ютерних
комплексів
з
кількістю комп’ютерів більше
ніж 10 одиниць

2.2. Територіальні курси цивільного
життєдіяльності (далі – територіальні курси)
№
з/п

Посада

захисту

та

безпеки

Територіальні курси та їх категорії
вища

перша

друга

третя

1

Завідувач курсів

1

1

1

1

2

Заступник завідувача курсів з
навчально-методичної роботи

1

1

-

-

3

Викладач-методист

Може вводитися на територіальних курсах, що
розміщуються в обласних центрах. Кількість
посад визначається відповідно до обсягів
навчального
навантаження
за
державним
замовленням на одну ставку не менше ніж 360
навчальних годин на рік.

4

Викладач (методи навчання)

Посада може вводитися на територіальних курсах,
що розміщуються в обласних центрах. Кількість
посад визначається відповідно до обсягів
обов’язкового навчального навантаження за
державним замовленням на одну ставку викладача
— 600 годин на рік.

5
6

7

Методист

1

1

-

-

Посада (не більше однієї) може вводитися за рахунок
Старший майстер виробничого штатної чисельності майстрів виробничого навчання
(за чисельності не менше ніж три майстри виробничого
навчання
навчання)
Кількість
посад
визначається
обсягом
Майстер виробничого навчання
4***
3***
навантаження з практичнонавчальної роботина одну
ставку не менше ніж 900
навчальних годин на рік.

*** Для територіальних курсів, що розміщуються в обласних центрах, кількість посад
збільшується на одну одиницю. Для територіальних курсів, що розміщуються у містах, не віднесених до
відповідних груп цивільного захисту, та у містах, розташованих у зонах спостереження атомних
електростанцій, кількість посад зменшується на одну одиницю.

2.3. Навчально-консультаційний пункт
№
з/п
1

Посада

Чисельність

Умови введення

1

Закріплення органом місцевого
управління на правах оперативного
управління або передача у власність
центру приміщень для НКП

Завідувач пункту
(навчальноконсультаційного)****

2

Майстер виробничого навчання

Посада (не більше однієї) може вводитися, якщо
обсяг навантаження з практично-навчальної
роботи, що формується по місту на одну ставку ні
менше 900 навчальних годин на рік.

**** У разі введення лише посади «Завідувач пункту (навчально-консультаційного)» ця посада у
штаті вводиться до розділу «Керівництво» Центру.

2.4. Центральний,
життєдіяльності населення
№
з/п

обласний

методичний

Посада

1

Начальник (завідувач) кабінету

2

Методист

3

Лаборант

4

Фахівець з інформаційних технологій

кабінет

безпеки

Чисельність
Центральний кабінет

Обласний кабінет

1

1

3-4

1-2

Посада (не більше однієї) може вводитися за
рахунок штатної чисельності методистів
1

-

3. Підрозділи забезпечення
3.1. Навчальне містечко
№
з/п

Посада

Чисельніст
ь

Умови введення
Передача у власність центру
території, будинків, споруд,
необхідних для забезпечення
діяльності містечка

1

Начальник містечка (навчального)

1

2

Інженер з організації експлуатації та
ремонту

1

3

Робітник з комплексного прибирання та
утримання будинків з прилеглими
територіями

1

4

Сторож

4

3.2. Господарське відділення
№
з/п
1
2

Посада
Завідувач відділення
Робітник з комплексного
обслуговування і ремонту будинків
(робітник з комплексного прибирання
та утримання будинків з прилеглими
територіями)

3

Прибиральник службових приміщень

4

Водій автотранспортних засобів

5

Комендант

Чисельність

Умови введення

1

-

1

Чисельність
робітників
повинна
відповідати
Міжгалузевим
нормам
чисельності робітників, що
обслуговують
громадські
будівлі

Кількість посад розраховується, зважаючи на
площу приміщень
1-2

Посада водій вводиться за
умови – один водій на один
автотранспортний засіб

1

За умови перебування на
балансі Центру гуртожитку
для проживання слухачів

