Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій
та оборонної роботи Одеської обласної державної
адміністрації
вул. Чорноморського козацтва, 66а, м. Одеса, 65003
Начальнику навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Одеської області
вул. Велика Арнаутська, 95, м. Одеса, 65007

ЗАЯВКА
на державне замовлення осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, обласних
курсах удосконалення керівних кадрів, міських курсах навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Одеської області на 20__ рік
Підлягає навчанню
Пройшло
Тип навчального

№

Всього є навчання
За
закладу, категорії, які
даної
Примітка
державнимзамовленням
на
підлягають навчанню категорії
Всього
31.12.20__
на договірних, платних
умовах

1

2

1. Інститут
державного
управління у сфері
цивільного захисту:
- перелік категорій.

2. Обласні курси
удосконалення
керівних кадрів
навчально-

3

4

5

6

7

методичного центру:
- перелік категорій.

3. Міські курси НМЦ:
- перелік категорій.

Міський голова (голова районної державної адміністрації)
______________________________________ініціали, прізвище

Відповідальна особа з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
______________________________________ ініціали, прізвище

Пояснення до оформлення заявки.
1.

За даною формою складається заявка для функціонального

навчання структурних підрозділів райдержадміністрацій та виконкомів міст
обласного значення, служб ЦЗ, підприємств, установ, організацій та
навчальних закладів незалежно від форм власності, яка адресується
начальникам міських (районних) управлінь (відділів) з питань питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту неаселення підписується їх
першими керівниками та начальниками постійних органів управління з
питань цивільного захисту об’єкту. У заголовку заявки об’єкти недержавних
форм власності замість слів “на державне замовлення”
договірне”.

пишуть “на

2.

Начальники районних (міських) управлінь (відділів), головні

спеціалісти, спеціалісти з питань НС та ЦЗН заявку на державне замовлення
разом

із

заявками

на

договірне

функціональне

навчання

об’єктів

господарювання недержавної форми власності за 3 місяці (до 30 вересня
20__ року) до початку навчального року в системі цивільного захисту
надсилають у вказані адреси.
3.

Графа 2 заповнюється згідно з Додатком 1 до листа. В ній

вказуються за розділами категорії осіб, які проходять навчання в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту, на обласних курсах
удосконалення керівних кадрів навчально-методичного центру та на міських
курсах НМЦ (які обслуговує дану адміністративно-територіальну одиницю).
До управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської
обласної

державної

адміністрації

та

науково-методичного

центру

надсилаються заявки на усі три типи навчальних закладів, а на міські курси –
тільки ті, хто проходить навчання безпосередньо на міських курсах.
4.

До графи 4 заносяться зростаючим підсумком ті, хто пройшов

навчання, починаючи з 2010 р. станом на 01.01. року, на який подається
заявка.
5.

У заявку в першу чергу повинні включатися керівний склад та

фахівці цивільного захисту, які вперше призначені на посаду та підлягають
навчанню на курсах науково-методичного центру в рік призначення та
суб’єктів господарювання, на яких планується проведення спеціальних
об’єктових навчань та тренувань.
6.

Заявку на державне замовлення осіб керівного складу та фахівців,

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту складати відповідно до вимог п.п. 18,19 постанови
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 "Про
затвердження

Порядку

проведення

навчання

керівного

складу

та

фахівців,діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту".

