
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
24.11.2014                                Ужгород                                  № 421 
 
 
Про організацію у 2015 році функціонального 
навчання у навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки  
життєдіяльності Закарпатської області 
фахівців з цивільного захисту м. Ужгорода 
  

 
Відповідно до ст.42 Закону України " Про місцеве самоврядування в 

Україні", п.2, ч.22, ст.19, ст.91, ст. 92 Кодексу цивільного захисту України,  
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 17.11.14  
№ 334 " Про організацію у 2015 році функціонального навчання у навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Закарпатської області, з метою забезпечення своєчасного та якісного 
функціонального навчання керівного складу та фахівців з цивільного захисту, 
діяльність яких пов'язана з організацією і здійснення заходів з питань 
цивільного захисту: 

1. Затвердити : 
1.1. Перелік категорій осіб керівного складу цивільної оборони, інших 

управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного 
захисту на обласних курсах навчання у навчально-методичному центрі 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області у 2015  
навчальному році, що додається. 
          1.2. Зведений план-графік проведення навчань та тренувань цивільного 
захисту в м.Ужгород у 2015 році  (додається). 
          1.3. План проведення навчань та тренувань з цивільного захисту в м. 
Ужгород на 2015 рік (додається). 
          2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організій міста 
направляти слухачів на навчаня згідно із планом комплектування груп. 

3. Начальнику Ужгородського міськрайвідділу управління ДСНС України 
в Закарпатській області (Ільницький В.Б.) спільно з відділом оборонної та 
мобілізаційної роботи (Панасенко В.Г.)  сприяти повному та якісному 



виконанню затвердженого плану комплектації слухачів та плану-графіку 
проведення навчань та тренувань.     
          4. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи (Панасенко В.Г) спільно з 
навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Закарпатської області надавати методичну допомогу керівникам підприємств, 
установ та організацій в проведенні навчань та тренувань цивільного захисту в 
м.Ужгороді у 2015 році. 

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови  згідно функціональних повноважень. 
 
 
Заступник міського голови                                                               В.Фленько 
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