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Примітки: ІДО* заклад дошкільної освіти;
П< '<>** заклад загальної середньої освіти; 
'ШО*** -  заклад вищої освіти;
( 'І ’****_ субект господарювання.________

№
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а

СІЧЕНЬ
1. Особи, що залучаються підприємствами, 

уст ановами та організаціями до 
проведення інструктажів, навчання і 
перевірки знань з питань ЦЗ, пожежної та 
техногенної безпеки

09-11/+15Св(д) 
22-24/+ІОГол(д)

2. Керівники та особи, що очолюють 
штаби керівництва СОН(СОТ) СГ

09-11/ +10Св(д) «ЗДО»* 
09-11/+10 Об(д) +ЗПеч(д) 
+1Св(д) «ЗЗСО»**

1:5-17/ +10Св(д) «ЗДО» 
15-17/+10Шев(д) +1Дн(д) 
+2Под(д) «ЗЗСО»

22-24/+7Дн(д) +2Св(д) 
+2Дар(дог) +1Дн(дог) 
22-24/+ 10 Об(д) «ЗДО» 
29-31/+10Шев(д) «ЗДО»

15-17/+10Гол(д) 
+2Под(д) «ЗДО» •

%

3. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників СГ діям у НС

29-31/+10Гол(д)

4. Командири медичних формувань 
(санітарних постів, дружин)

29-31/+17Св(д)+1 Св(дог)

5. Керівники СГ та навчальних 
закладів незалежно від форм 
власності, а також їх заступники

19-24/+7Дес(д) 
+4Дн(д)+7 Об(д) 
+ЗШев(д)
«ЗЗСО»

09-12/+11Гол(д) +6Дар(д) +7Дес(д) 
+5Дн(д)
«ЗДО»
25-30/+2Гол(д)+7Дар(д)+10Св(д)
«ЗДО»
31-05.02/+4Дар(д)+ЗДес(д)+5Дн(д) 
+ЗПеч(д +4Св(д)
«ЗДО»

6. Посадові особи, які очолюють 
комісії з питань ТЕБ та НС, комісії 
з питань НС СГ та навчальних 
закладів незалежно від форми 
власності, та відповідальні 
секретарі комісій

*

15-18/+5Дар(д) +5Дес(д)+2Под(д) 
+5Св(д)
«Відп.секр.ком. ЗЗСО»
+ЗГ ол(д)
«Гол. колі СГ»



Адреса проведення
<2

з/п
Категорія слухачів вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а

ЛЮТИЙ
1. Особи, що залучаються підприємствами, 

установами та організаціями до проведення 
інструктажів, навчання і перевірки знань з 
питань ЦЗ, пожежної та техногенної безпеки

05-07/ +10Гол(д)
-Ь5Гол(дог)

2. Керівники та особи, що очолюють штаби 
керівництва СОН(СОТ) СГ

05-07/ +Шеч(д)+Шод(д) 
+2Сол(д)+4Шев(д)+1Г ол(дог)
+ 1 Об(дог)+2Под(дог)+1 Шев(дог) 
12-14/+1Дн(д) +ЗПеч(д) +5Св(д)
«з д о »

3. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

05-07/ +10Печ(д) +5Печ(дог) 19-21/+7Г ол(д)+1Сол(д)
^бГол(дог) +2Сол(дог)

4. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників СГ діям у НС

12-14/+5Гол(д)
4-2Г’ол(дог) +6Под(дог) 
+2СГм/п(дог) в

5. Командири формувань (груп, ланок) 
зв’язку

12-14/+5Гол(д) +6Печ(д)
+-1 Гол(дог)+1 Под(дог) 
+2СГ м/п(дог)

6 . Командири аварійно-технічних 
(відновлювальних) формувань (груп, 
ланок)

19-21/+ЗГол(д)+1 Дар(д)+1 Дн(д)
НДар(дог)+5Дн(дог) +ЗГол(дог) 
НСол(дог) +ЗШев(дог)

7. Командири рятувальних формувань (груп, 
ланок)

19-21/+1П еч(д)+9ІІІев(д)
+1Дн(дог) +ЗПеч(дог) 
+6Шев(дог)

8. Особи, які очолюють спеціалізовані 
служби ЦЗ, утворені місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування та СГ, та їх заступники

2і6-28/+ЗДн(д) +2Дн(дог) 26-28/+5Г ол(д)
+9Гол(дог)

9. Інструктори консультаційних пунктів ЖЕО 26-28/+1Дар(д)+ЗПеч(д) 
НПод(д) +ЗШев(д)
Г2Дн(дог) +4 Об(дог)

10. Керівники СГ та навчальних закладів 
незалежно від форм власності, а також їх 
заступники

06-09/+ЗГ ол(д) 
+2Дес(д)+ЮОб(д) 
+5Сів(д) «ЗЗСО»

11. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СГ, які 
очолюють евакуаційні органи, виконують 
обов’язки секретарів евакуаційних комісій

1б-21/+ЗДар(д) +6 Об(д) +ЮСв(д)
«Гол. ком. ЗЗСО» 
22-27/+ЗДес(д)+5Дн(д)+6Св(д) 
■і-5Шев(д) «Гол. ком. ЗЗСО»

12. Фахівці (посадові особи) з питань ЦЗ СГ 28-05.03/+13 КМДА

ІЗ. Посадові особи, які очолюють комісії з 
питань ТЕБ та НС, комісії з питань НС СГ 
та навчальних закладів незалежно від 
форми власності, та відповідальні 
секретарі комісій

12-15/ +2Дн(д) +ЗГ1еч(д) +10Св(д) 
4-5Шев(д)
«Відп.секр.ком. ЗЗСО»



№
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а

БЕР]ЕЗЕНЬ
1. Особи, які очолюють спеціалізовані 

служби ЦЗ, утворені місцевими 
органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування та СГ, та 
їх заступники

05-07/ +5Дес(д)
05-07/ +6Шев(д)+4Шев(дог)

1:2-14/ +12Св(д) +4Св(дог) 
12-14/ +6Печ(д)+5Печ(дог)

19-21/ +12Дар(д)
19-21/ +10 Об(дог)

26-28/+15Дар(д)
26-28/+11 Об(д) +6 Об(дог)

05-07/ +13Нод(д)
+7Под(дог)

12-14/+12Гол(д)

19-21/+8Сол(д)
+6Сол(дог)

•
♦

2. Керівники та особи, що очолюють 
штаби керівництва СОН (СОТ) СГ

26-28/+10Гол(д)
«ЗЗСО»

3. Керівники СГ та навчальних 
закладів незалежно від форм 
власності, а також їх заступники

19-22/+4Гол(д)
+ЗОб(д)+ЗСв(д)
-і-4Сол(д)
-ьЗОб(дог)
-ьЗСол(дог)
«СГ»

4. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники С1Г, які 
очолюють евакуаційні органи, 
виконують обов’язки секретарів 
евакуаційних комісій

13-16/+60б(д) +10Св(д)
«Секр. ком. ЗЗСО»

5. Фахівці (посадові особи) з питань ЦЗ 
СГ

06-12/+6Об(д)+5Печ(д)+1Св(д)
4-2Дар(дог)+ЗСол(дог)+ЗШев(дог) 
29-03.04/+5Г ол(д) +50б(д) +ЗСів(д)
4-2Г ол(дог) +2Под(дог) +ЗСв(дог)

6. Посадові особи, які очолюють комісії 
з питань ’ГЕБ та НС, комісії з питань 
НС СГ та навчальних закладів 
незалежно від форми власності, та 
відповідальні секретарі комісій

23-28/+1Гол(д) +1Дар(д) 
+-1Шев(д)
«В ідп. секр. ком. РДА »
-гЗСол(д) +ЗШев(д) +1Дн(дог) 
+-ЗОб(дог) +1Под(дог) +ЗСв(дог) 
+-2СГ м/п(дог)
«Відп. секр. ком. СГ» 
тІШ ев(дог)
«Відп. секр. ком. ЗВО  * * *»



№
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Б]^дівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а

КВІТЕНЬ
1. Керівники навчальних груп з підготовки 

працівників СГ діям у надзвичайних 
ситуаціях

02-04/+20 Об(доіг) 02-04/+5Сол(д)
ь7Сол(дог) 
+ЗСГ м/п(дог)

2. Командири рятувальних формувань 
(груп, ланок)

02-04/+1Дес(д) +14Св(д)
+3 Об(дог) +2Св(дог)

3. Хіміки-розвідники та дозиметристи об’єктів 10-12/+1Дн(д) 
+-2Св(д) +1Сол(д)
+-20б(дог)+ЗПеч(дог)
■ЧПод(дог)

4. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

10-12/+9Дар(д)+4Дн(д) 
+-ЗСв(д) +2Дн(дог)

23-25/+9Дар(д)
+ 1 Иод(д)+4Под(дог)

»
%

5. Командири медичних формувань 
(санітарних постів, друж:ин)

10-12/+ЗПеч(д) +7Шев(д)
+6Шев(дог)

6. Керівники та старші вихователі 
дитячих літніх пришкільних таборів

16-18/+10Дн(д) +10 Об(д)

23-25/+ЗПеч(д) +2Под(д) 
-Ь8Св(д) +7Шев(д)

16-18/+2Гол(д)
ь8Дар(д)+8Дес(д)

7. Командири формувань охорони 
публічного (громадського) порядку

16-18/+15Св(д) +ЗСв(дог)

8. Командири формувань радіаційного 
та хімічного захисту

23-25/+1Гол(д) +6 Об(д)
НГол(дог) +2 Об(дог) 
+2Под(дог) +1Шев(дог)

9. Керівники СГ та навчальних закладів 
незалежно від форм власності, а також їх 
заступники

04-10/+4Дар(д)+6Десн(д)+6Дн(д) 
Ь:5 Об(Д)
«ЗЗСО»

10. Керівники структурних підрозділів 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (крім 
штатних підрозділів (посадових осіб) з 
питань ЦЗ)

23-27/ +6Г ол(д) 
+ЗДесн(д) 
ї-6Дн(д) +4Св(д)

11. Керівники робіт з ліквідації наслідків 
НС СГ та навчальних закладів 
незалежно від форми власності

11-16/+ЗДн(д) +2Св(д) +1Шев(д)
+1 Дн(дог) +3 Об(дог) +2Под(дог) 
+2Сол(дог)

12. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СГ, які 
очолюють евакуаційні органи, 
виконують обов’язки секретарів 
евакуаційних комісій

17-20/+11Гол(д) «Л9л. ком.РДА» 
ьІДес(д) +2Сол(д) +4Дн(д) 
+-ЗШев(д) +2Г ол(дог) +2Дар(дог) 
+-2Под(дог) +ЗСв(дог) «Гол. 
ком.СГ»



№
з/п

Адреса проведення
Категорія слухачів вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а

ТРАВЕНЬ
1. Керівники навчальних груп з підготовки 

працівників СГ діям у НС
21-23/+5Св(д) +1Св(дог) 
+ 10СГм/п(дог)

14-16/+ЗГол(д)
^2Шев(д)
Т'1()СГм/п(ДОг)

2. Командири формувань (груп, ланок) 
з обслуговування захисних споруд 
ЦЗ

14-16/+7Дар(д) +7 Об(дог) 
+-ЗДар(дог)

3. Командири транспортних формувань 14-16/+іГол(д) +1Шев(д)
НГол(дог) +1 Об(дог) 
И Печ(дог) +2Под(дог) 
+2Шев(дог)

4. Особи, що залучаються підприємствами, 
установами та організаціями до 
проведення інструктажів, навчання і 
перевірки знань з питань ЦЗ, пожежної та 
техногенної безпеки

21-23/ +2Г ол(д) 
+-4Иод(д) +4Сол(д) 
+-4КМДА(д)
МПод(дог)

•
%

5. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

21-23/+4Неч(д) +2Св(д) 
+5Шев(д) +4Шев(дог)

29-31/+6 Об(д)
+9 Об(дог)

6. Командири формувань (груп, ланок) 
зв’язку

29-31/ +5 Об(д) -нбСв(д)
+3 Об(дог) +1Св(дог)

7. Керівники СГ та навчальних 
закладів незалежно від форм 
власності, а також їх заступники

07-11/ +1Дар(д) +4Дн(д)+5Печ(д) 
+-1Под(д) +2Шев(д)+1КМДА(д)
+-ЗГол(дог) +4 Об(дог)
«СГ»

8. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СІГ, які 
очолюють евакуаційні органи, 
виконують обов’язки секретарів 
евакуаційних комісій

29-01.06/ +5Г ол(д) +6Св(д) 
+5Шев(д)
«Секр. ком. ЗЗСО»

9. Фахівці (посадові особи) з питань ЦЗ 
СГ

14-17/+5Дн(д) +2Сол(д)
+5 Об(дог) +4Гол(дог) 
т4СГм/п(дог)

10. Керівники структурних підрозділів 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (крім 
штатних підрозділів (посадових осіб) 
з питань ЦЗ)

21-25/+ЗГол(д) 
^ЗДар(д) 
ьЗДесн(д) 
+-4Дн(д) +3 Об(д) 
ьЗПод(д)



№
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а
ЧЕРВЕНЬ

1. Хіміки-розвідники та дозиметристи об’єктів 04-06/+6Дар(д)
тіГол(дог)
ь8СГм/п(дог)

2. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників СГ діям у НС

04-06/+7Св(д) +8СГм/п(дог) 
11-13/+7Шев(д) +12Шев(дог)

3. Командири формувань охорони 
публічного (громадського) порядку

04-06/+6ІПев(д) +1 ІШев(дог)

4. Особи, що залучаються 
підприємствами, установами та 
організаціями до проведення 
інструктажів, навчання і перевірки 
знань з питань ЦЗ, пожежної та 
техногенної безпеки

11-13/+6Св(д)
ьЗСв(дог)
+-6СГм/п(дог)

і

5. Командири формувань (груп, ланок) з 
обслуговування захисних споруд ЦЗ

11-13/+1Дн(д) +5Шев(д)
НДн(дог) +3 Об(дог) 
+4Св(дог) +4Шев(дог)

6. Начальники постів радіаційного та 
хімічного спостереження

18-20/ +12Дар(д)
+1Гол(дог) +2Дар(дог)

7. Начальники пунктів видачі 313 18-20/+ЗГол(д) +:5Дар(д) 
-ь8Дес(д)+1Сол(д)
+2Г ол(дог)

8. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

18-20/+ЗІІеч(д) +4Св(д) 
т5Шев(д) +4Шев(дог)

9. Керівники СГ та навчальних 
закладів незалежно від форм 
власності, а також їх заступники

25-29/+10Гол(д)
+ЗДн(д)
ьЗ С)б(дог) 
+2Печ(дог) 
■ьЗСв(дог) « С Г »

18-21/ +4Гол(д) +5Дес(д) +6Св(д) 
ь5Шев(д)
«здо»

10. Фахівці (посадові особи) з питань ЦЗ 
СГ

04-07/+2Дар(д) +2Дес(д) +1Св(д) 
ьЗШев(д)
+-1Дн(дог) +1Печ(дог) +6Под(дог) 
+ЗСол(дог) +1СГм/п(дог)

11. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СГ, які 
очолюють евакуаційні органи, 
виконують обов’язки секретарів 
евакуаційних комісій

11-14/ +2Дар(д) +1Дн(д) +1 Об(д)
«Секр.ком.РДА»
+2Г ол(д) +2Св(д)
«Гол.ком.СГ»
ь7 Об(дог) +1Печ(дог) +1Сол(дог) 
+-ЗШев(дог) «Секр.ком.СГ»



X®
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, Іг вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а
ВЕРЕСЕНЬ

1. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

10-12/+ЗПеч(д)+4Св(д) 
•Ь6Шев(д) +4Шев(дог)

ОЗ-05/+ЗДес(д)
+-8Дар(д)+2Дар(дог)

2. Особи, що залучаються підприємствами, 
установами та організаціями до проведення 
інструктажів, навчання і перевірки знань з 
питань ЦЗ, пожежної та техногенної безпеки

03-05/+2Дар(д) +2Дес(д)+7Дн(д)
-НДар(дог) +5СГм/п(дог)

3. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників СГ діям у НС

03-05/+7Ш ев(д) +12Шев(дог)

17-19/+ЗДн(д) +2Св(д)
•М-Дар(дог) +6СГ м/п(дог)

24-26/+7Печ(д)
+-8СГм/п(дог)

4. Начальники постів радіаційного та 
хімічного спостереження

10-12/+2Дн(д)
+ЗШев(д)
+1ГІод(дог) +7Шев(дог) •

5. Диспетчери хімічно небезпечних об’єктів 10-121+1Гбл(дог)+!І Дн(дог) +4 
Об(дог)

..« .....

6. Командири медичних формувань 
(санітарних постів, дружин)

17-19/ +4Гол(д) +2Дн(д) 
+2Сол(д) +2Г ол(дог) 
+1Дн(дог) +2Под(дог) 
+2Сол(дог)

7. Командири формувань охорони 
публічного (громадського) порядку

17-19/+ЗДес(д)+1Дн(д)+7Печ(д)
■г2Дн(дог)+2Печ(дог)

8. Начальники пунктів видачі 313 24-26/+6 Об(д) +2ІІІев(д)
-ьб Об(дог) +4Шев(дог)

9. Командири формувань матеріально-технічного 
та продовольчого забезпечення

24-26/+2Дн(д) +1Под(дог) 
НШев(д)+1 Дн(дог)+1 Об(дог) 
НСв(дог) +2Шев(дог)

10. Керівники СГ та навчальних закладів 
незалежно від форм власності, а також їх 
заступники

04-07/ +2Г'ол(д) +5Дн(д) +ЗСв(д)
-ьЗПод(дог) +2Сол(дог) +1СГм/п(дог) 
■г5Шев(дог)
«СГ»

11. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СГ, які 
очолюють евакуаційні органи, виконують 
обов’язки секретарів евакуаційних комісій

27-02.10/ +2Дн(д) +1 Об(д) +1Печ(д) 
н-2Сол(д) +5Шев(д) +1Дар(дог)
•г2 Об(дог) +2Под(дог) +1Св(дог) 
«Секр.ком.СГ»

12 . Фахівці (посадові особи) з питань ЦЗ СГ 21-26/ +4Гол(д) +4Дар(д) +4Шев(д)
+-4Гол(дог) +4Под(дог)

13. Керівники структурних підрозділів органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування (крім штатних підрозділів 
(посадових осіб) з питань ЦЗ)

10-14 /+ЗГ ол(д) 
■г2Дар(д)+ЗДн(д) 
НПеч(д)+4Под(д) 
+4С в(д)+1С ол(д)

14. Керівники робіт з ліквідації наслідків НС 
СГ та навчальних закладів незалежно від 
форми власності

17-20/+1Дар(д) +1 Об(д)+31Іеч(д) 
+-ІПод(д) +1Сол(д) +1Гол(дог) 
+2Дар(дог) +2 Об(дог) +2Шев(дог)



Ав
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, ііг вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а
ЖОВТЕНЬ

1. Працівники чергово-диспетчерських пунктів 
(служб) СГ

01-03/+1Дн(д) +2Печ(д) 
і-1Под(д)+1Сол(д)+ЗШев(д)
НГол(дог) +1 Об(дог) 
і-2Под(дог)

2. Командири медичних формувань (санітарних 
постів, дружин)

0!І-03/+1Дес(д) +5 Об(д)
-1-4 Об(дог) +6СГм/п(дог)

3. Командири формувань (груп, ланок) зв’язку 01-03/+9Шев(д) +6Шев(дог)

4. Особи, що залучаються підприємствами, 
установами та організаціями до проведення 
інструктажів, навчання і перевірки знань з 
питань ЦЗ, пожежної та техногенної безпеки

08-10/+3 Об(д)+4Печ(д)+2Шев(д)
-1-2 Об(дог) +1Печ(дог) +2Шев(дог) 
1-5 СГ м/п(дог)

5. Керівники навчальних груп з підготовки працівників 
СГдіямуНС

08-10/+1Шев(д) +1 ОШев(дог) 
-ЕЗПеч(дог) /

6. Командири формувань (груп, ланок) з 
обслуговування захисних споруд ЦЗ

16-18/+4Гол(д) +ЗПеч(д)
+-2Г ол(дог) +ЗПеч(дог) 
+-2Нод(дог) +2Сол(дог)

7. Командири аварійно-технічних (відновлювальних) 
формувань (груп, ланок)

16-18/+7Печ(д) +1Под(д) +1Св(д)
-тб Об(дог) +1Печ(дог) +2Под(дог) 
НСв(дог)

8. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

16-18/+ЗПеч(д)+4Св(д)+6Шев(д)
г4Шев(дог)

9. Хіміки-розвідцики та дозимегрисги об'єктів 22-24/ +6Шев(д) +6Шев(дог)
10. Командири формувань радіаційного та 

хімічного захисту
22-24/+16Св(д) +1Св(дог)

11. Командири формувань охорони публічного 
(громадського) порядку

22-24/ +7 Об(д)+6Шев(д)
1-3 Об(дог)

12. Командири рятувальних формувань (груп, 
ланок)

29-31/+5Г ол(д)+6Дар(д) 
+2Дн(д)+1Г ол(дог)+1 Дар(дог)

13. Начальники пунктів видачі 313 29-31/+2Дн(д)+14Св(д)+2Печ(д)
Г1Дн(дог)

14. Командири формувань (іруп, ланок) зв’язку 29-31/+7Дар(д)+4Дее(д)+ЗДн(д)
+2Дар(дог) +1Дн(дог)

15. Керівники СГ та навчальних закладів 
незалежно від форм власності, а також їх 
заступники

22-25/+5Дн(д)
1-10 Об(д)+ЗСв(д) 
г2Шев(д) «ЗЗСО» 
ГІШев(д) «ЗЮ»

16-19/ +ЗДар(д) +5Под(д) 
Е5Дн(д) +6Св(д)
«з д о »

16. Посадові особи, які очолюють комісії з питань 
ТЕБ та НС, комісії з питань НС СГ та 
навчальних закладів незалежно від форми 
власності, та відповідальні секретарі комісій

03-08/+1Гол(д)+1Дес(д)+ЗДн(д)+Шеч(д) 
і-2Св(д) + 2КМДА(д)+1 Дар(дог) 
г2Печ(дог)+4Сол(дог) +ЗШев(дог) 
Відп.секр.ком.СГ»
26-31/+5Гол(д) +50б(д) +7Св(д)
«Відп. секр. ком. ЗЗСО»
НГол(дог) «Гол. ком. СГ.»

17. Посадові особи місцевих органів виконавчої 
влади, працівники СГ, які очолюють 
евакуаційні органи, виконують обов’язки 
секретарів евакуаційних комісій

09-12/ +4Дар(д) +2Печ(д) +2Под(д) +7Св(д)
«Гол. ком. ЗЗСО»
НШев(д) +1Печ(дог) +1Сол(дог) 
■НІШев(дог) «Гол.ком.ЗВО»



■ №
з/п

Категорія слухачів
Адреса проведення

вул. Будівельників, 24а вул. Симиренка, 1г вул. Салютна, 4 Будівельників, 24а
ЛИСТОПАД

1. Командири медичних формувань 
(санітарних постів, дружин)

12-14/+10Шев(д) +6Шев(дог) О5-07/+12Дар(д)
-ь2Дар(дог)

2. Керівники навчальних груп з підготовки 
працівників СГ діям у НС

0:5-07/+7Шев(д) +10СГм/п(дог) 
05-07/+10 Об(д) +80б(дог)

21-23/ +5Шев(д)
-ьіОШев(дог)

3. Командири формувань охорони 
публічного (громадського) порядку

12-14/+13Д:ар(д)
•НГол(дог) +1Под(дог) 
НСол(дог)

4. Командири формувань (груп, ланок) 
пожежогасіння

12-14/+13Дар(д)
+-ЗСв(д)+2Св(дог)

5. Начальники постів радіаційного та 
хімічного спостереження

19-21/+1 Об(д) +1Печ(д) 
+ЗСв(д) +6 Об(дог) +1Печ(дог) 
+2Св(дог) •

%
6. Командири формувань (груп, ланок) зв’язку 19-21/ +19Св(д)

7. Керівники СГ та навчальних закладів 
незалежно від форм власності, а також їх 
заступники

01-06/ +ЗДар(д) +2 Об(д) +4Печ(д) 
г4Под(д) +4Св(д)
«ЗЗСО»
+1Печ(дог) +1Сол(дог) +2Шев(дог) 
«ЗВО»
07-12/+10Гол(д) +5Шев(д)
-К2Дар(дог)+4Под(дог)
СГ

8. Посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, працівники СГ, які 
очолюють евакуаційні органи, 
виконують обов’язки секретарів 
евакуаційних комісій

13-16/ +ЗДес(д) +2Дн(д) +2Печ(д) 
■ь2Под(д)+6Св(д) «Секр. ком. ЗЗСО» 
■ЬІПеч(дог) « Секр.ком.ЗВО»
19-22/+1 Шев(д) «Гол. ком. РДА » 
К2КМДА+Юб(д) +1Печ(д) +2Под(д) 
-і-2Св(д) +ЗОб(дог) +2Печ(дог) 
+1Сол(дог) +ЗШев(дог) +2СГм/п(дог) 
«Гол.ком.СГ»

9. Керівники структурних підрозділів 
органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (крім 
штатних підрозділів (посадових осіб) з 
питань ЦЗ)

26-30/+1Гол(д) 
+1Д:н(д) +2С'в(д) 
«РДА» 
+ЗКМДА(д)

Завідувач Курсів удосконалення керівних кадрів 
НМЦ ЦЗ та БЖ Дм. Києва


