ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУ АЦІЙ
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Про проведення атестащї ведагогітана:
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Відповідно до статті 50 Закону України “Про освіту”, Тилового
положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010
№ 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р.
за „\а 1255/18550) та з метою якісної організації та проведення атестації
керівників, їх заступників (далі - керівні кадри), інших педагогічних
працівників Вищого професійного училища Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України,
Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, 2 Спеціального
центру швидкого реагування ДСНС України, Державного воєнізованого
гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону ДСНС України, навчальнометодичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальних
пунктів (центру) територіальних органів ДСНС (далі - заклади освіти
цивільного захисту)

НАКАЗУЮ:
1. Створити атесташйну комісію Державної служби України з
надзвичайних ситуацій з атестації педагогічних працівників закладів освіти
цивільного захисту на 2019/2020 навчальний рік з правами атестаційної комісії
ТП рівня (далі - агескшійна комісія ДСНС) у складі, шо додається.
2. Голові атестаційної комісії ДСНС до 01.10.2019 затвердити план роботи
атестаційної комісії ДСНС, довесрі його до вараді&ч>£«ти-цжш лоіо1захисту
та організувати його виконання. !
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3. Атестацію педагогічних працівників навчальних пунктів (центру)
територіальних органів ДСНС України, Міжрегіонального центру швидкого
-реагування ДСНС України, 2 Спеціального центру швидкого реагування
ДСНС України, Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійнорятувального) загону ДСНС України, проводити шгесгаційнимн комісіями І
рівня, створених в гавчально-методичних центрах цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності за територіальним принципом,

4. Керівникам територіальних органів ДСНС і закладів освіти цивільного
захисту до 10,10.2019 подати до відповідних атестаційпих комісій І рівня
списки педагогічних працівників, які підлягають атестації, із зазначенням
строків проходженні підвищення кваліфікації,
5. Головам відповідних аш лжгійних комісій 1рівня:
5.1. До 16.10.2019 затвердити списки' педагогічних працівників, які
шгестукпьс*» та графіки роботи агестаційгагх комісій,
5.2, Подати до атестанійної комісії ДСНС через Інститут державного
управління у сфері цивільного захисту:
до 18.10,2019 списки керівних кадрів, інших педагогічних працівників, які
підлягають атестації комісією ДСНС;
яо 03.04.2020 звіте про результати атестації педагогічних працівників.
атееджїійнимя комісіями І рівня;
до 07.04.2020 а т е с т а ц ій документи з клопотаннями щодо атестації
керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів освіти цивільного
захисту алгестаційною комісією ДСНС.
6, Контроль за виконанням, ньош наказу залишаю за собою.

Додаток
до наказу ДСНС
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СКЛАД
атестаційної комісії Державної евужбй України з надзвичайних ситуацій з
атестації педагогічних працівників закладів о с в іт ш ильного захисту
на 2019/2020 навчальний рік
Доценко
Олександр Володимирович

директор Департаменту персоналу, голова комісії

ІІарталян
Сергій Агопою%

директор Департаменту організації заходів
цивільного захисту, перший заступник голови
КОМІСІЇ

Волинський
Петро Борисович

начальник Інститут)' державного управління у
сфері цивільного захисту, заступник голови
комісії

Павдов
Сергій Сергійович

начальник навчального відділу організації
підвищення
кваліфікації
та
атестації
педагогічних працівників у сфері цивільного
захисту Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту, секретар комісії
Члени комісії;

Войтепко
Василь Васильович

начальник
навчально-методичного
центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
м. Києва

Гумешок
Микола Миколайович

начальник
навчально-методичного відділу
Вищого професійного училища Львівського
державного
університету
безпеки
життєдіяльності (м. Вінниця)

Мерзлікін
Олександр А натолійович

головний спеціаліст відділу освіти і науки
Департаменту персоналу

Михайло в
Віктор Миколайович

заступник начальника Інституту державного
управління у
сфері цивільного захисту
(з наугово-дослідної роботи)
-

Осииенко
Сергій Іванович

заступник начальника упра&яівня — наяадшик
відділу підготовки органів упраміиня та
навчання населення управління планування та
координації
заходів
цивільного
захисту
Департаменту організації заходів цивільного
захисту

ЇІавяова
Оксана Степанівна

пощчнже

Лравура Людмила
Мищдшівва

головний спеціаліст відділу організації служби
та
підготовки
підрозділів
Оперативнорятувадьної
служби
цивільного
захисту
управління організації пожежно-рятувальних
робіт, служби та підготовки підрозділів
Оперативно-рятувальної служби ідащьного
захисту
Департаменту
реаіування
на
надзвичайні ситуації

начальника Ін еш іуіу державного
управління у сфері цивільного захисту
(з правової роботи)

