
ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

проведення заняття 
  

Профільна підготовка 

  

Національний університет цивільного захисту України 

  

Тема: Основні положення Порядку проходження служби цивільного захисту 

особами рядового і начальницького складу: прийняття на службу цивільного 

захисту та укладення контракту; права, обов’язки і відповідальність осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; призначення 

на посади, переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту; представлення осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту до присвоєння спеціального звання; облік 

кадрів, надання відпусток та їх види. 

  

Навчальна мета: підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних 

якостей особового складу  

  

Час проведення: 2 години 

Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійне обладнання 

  

Нормативно-правові акти і література: 

Постанова КМУ від 11.07.2013 року № 593 «Про затвердження Положення 

про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і 

начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України». 

  

Порядок проведення заняття: 

  

1. Організаційні заходи - 5 хв. 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

2. Контроль знань - 5 хв. 

 перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 

3. Викладення матеріалу теми - 60 хв. 

 Питання, які вивчатимуться: 

3.1. Призначення на посади. Переміщення по службі; 

3.2. Права, обов’язки і відповідальність осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту; 

3.3. Прийняття на службу цивільного захисту та укладення контракту. 

 

 

 

 

 



Призначення на посади. Переміщення по службі. 

57. Посади, на які призначаються особи рядового і начальницького складу, та відповідні 

їм спеціальні звання служби цивільного захисту визначаються штатом (штатним 

розписом). 

58. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, 

та перелік посад для призначення (звільнення) осіб рядового і начальницького складу 

(далі - номенклатура посад) визначаються ДСНС. 

59. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу 

служби цивільного захисту, та граничних спеціальних звань за цими посадами 

затверджується Президентом України. 

60. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по 

службі здійснюється на підставі клопотань прямих начальників, погоджених із старшими 

прямими начальниками з урахуванням кадрового резерву для призначення на вищі 

посади, рішень атестаційних комісій та стану здоров’я осіб рядового і начальницького 

складу. 

Призначення (звільнення) з посад керівників та заступників керівників самостійних 

структурних підрозділів апарату ДСНС та територіальних органів ДСНС здійснюється з 

урахуванням вимог Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про 

місцеві державні адміністрації”. 

61. Особи рядового і начальницького складу призначаються на посади, які передбачені 

штатами (штатними розписами) органів чи підрозділів цивільного захисту, наказами по 

особовому складу відповідних керівників (начальників) згідно з номенклатурою посад. 

62. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по 

службі здійснюється з додержанням таких вимог: 

1) посади рядового і начальницького складу комплектуються особами, придатними за 

станом здоров’я для проходження служби, з урахуванням їх ділових і особистих якостей, 

рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи; 

2) призначення на посади та переміщення по службі осіб рядового і начальницького 

складу здійснюється з урахуванням основної або спорідненої спеціальності чи досвіду 

практичної роботи, освіти, наукового ступеня; 

3) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження 

керівників (начальників). Призначення на посади осіб рядового і начальницького складу, 

які перебувають у розпорядженні керівників, здійснюється в найкоротший строк; 

4) випускники закладів освіти цивільного захисту призначаються на посади, що 

відповідають здобутому ними відповідному ступеню вищої освіти і кваліфікації, 

безпосередньо після їх прибуття до органу або підрозділу цивільного захисту з подальшим 

наданням щорічної основної відпустки; 

5) особи, які приймаються на службу цивільного захисту, призначаються на посади з дня 

їх прибуття для проходження служби до органу чи підрозділу цивільного захисту, але не 

раніше дня, що настає за днем звільнення їх з попереднього місця роботи (служби); 

6) переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які не 

досягли граничного віку перебування на службі та визнані лікарсько-експертною комісією 

придатними або обмежено придатними до служби, але мають потребу за станом свого 

здоров’я або за станом здоров’я членів сім’ї змінити місце служби (проживання), 

здійснюється за рішенням відповідних керівників (начальників) на підставі висновку 

лікарсько-експертної комісії; 

7) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, 

до яких належать особи, зазначені в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону 

України “Про запобігання корупції”, у відносинах прямої організаційної та правової 

залежності підлеглої особи від її керівника (начальника), у тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування 

заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, здійснення контролю за 



їх виконанням. 

8) забороняється призначення на посади, що заміщуються особами рядового і 

начальницького складу, крім посад, пов’язаних з педагогічною та науковою діяльністю 

осіб у порядку службового сумісництва; 

9) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту 

(навчаються у закладах вищої освіти), можуть призначатися на посади середнього 

начальницького складу з урахуванням їх ділових та особистих якостей за умови, що за 

такими посадами штатом (штатним розписом) не передбачена наявність підлеглих осіб 

середнього начальницького складу. У разі потреби у заміщенні таких посад особами 

середнього начальницького складу особи рядового чи молодшого начальницького складу 

переміщуються на посади, які вони займали до такого призначення, або на інші посади, 

але не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього 

начальницького складу; 

10) особа рядового і начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, не може 

бути призначена на вищу посаду; 

11) особи начальницького складу, які проходять службу в районах, що зазнали 

радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі встановлення 

захворювання, причина виникнення якого пов’язана із впливом радіаційного фактору, 

переводяться до органів чи підрозділів, з яких вони направлялися для виконання 

службових обов’язків у зазначених районах, на посади не нижче тих, які вони займають; 

12) на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, у разі, коли 

такі посади займають особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у 

відпустці тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення 

дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо 

дитині встановлено категорію “дитина з інвалідністю підгрупи А”, - до досягнення 

дитиною вісімнадцятирічного віку, дозволяється призначати осіб, які не мають 

спеціальних звань, на умовах строкового трудового договору. 

63. Призначення осіб рядового і начальницького складу (переміщення по службі) 

здійснюється: 

1) на вищі посади - у порядку просування по службі; 

2) на рівнозначні посади: 

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом практичної 

роботи; 

у разі проведення планової заміни, ротації кадрів; 

за особистим проханням з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної 

підготовки і досвіду практичної роботи; 

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів; 

за сімейними обставинами; 

за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС; 

3) на нижчі посади: 

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів; 

за станом здоров’я - на підставі висновку центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС; 

з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної підготовки і досвіду 

практичної роботи - за результатами атестації; 

за особистим проханням; 

у порядку накладення дисциплінарного стягнення. 

У разі призначення особи рядового і начальницького складу на нижчу посаду в порядку 

накладення дисциплінарного стягнення відповідний наказ доводиться до відома такої 

особи шляхом його оголошення; 

4) у зв’язку із вступом до закладу освіти цивільного захисту із звільненням з посади, а 



також у зв’язку із закінченням навчання у закладі освіти цивільного захисту. 

 

64. Призначення з вищих посад на нижчі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням 

організаційно-штатних заходів здійснюється прямими начальниками у межах наданих їм 

прав щодо призначення на посади за умови відсутності можливості призначити особу 

рядового і начальницького складу на рівнозначну посаду в цьому ж органі чи підрозділі 

цивільного захисту. 

65. Під час здійснення організаційно-штатних заходів, пов’язаних із скороченням 

чисельності, переважне право залишення на посаді надається більш кваліфікованій особі. 

Придатність осіб рядового і начальницького складу до проходження служби на займаних 

посадах визначається лікарсько-експертними комісіями ДСНС. 

66. Особи рядового і начальницького складу, які мають статус учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або учасника бойових дій, у разі проведення 

організаційно-штатних заходів мають переважне право залишення на службі. 

67. Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть 

просуватися по службі з урахуванням вимог цього Положення, а понижені у посаді в 

порядку дисциплінарного стягнення - після того, як таке стягнення буде знято в 

установленому порядку. 

68. Особи рядового і начальницького складу, які переміщені на нижчі посади у зв’язку з 

проведенням організаційно-штатних заходів, мають переважне право на просування по 

службі. При цьому особи, які відповідають вимогам для заміщення вищих посад, протягом 

одного року призначаються на посади, не нижчі за ті, з яких вони були переміщені (за 

наявності вакантних посад). 

69. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне 

звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір посадового окладу. У разі 

коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий 

оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада. 

Якщо штатом (штатним розписом) передбачено два спеціальних звання або 

диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище спеціальне звання або вищий 

посадовий оклад. 

70. Рішення про переміщення особи рядового і начальницького складу на іншу посаду 

приймається керівником (начальником) відповідного органу чи підрозділу цивільного 

захисту з урахуванням результатів атестації та рекомендацій його безпосереднього 

керівника (начальника). 

71. Просування по службі осіб рядового і начальницького складу проводиться з 

урахуванням здобутого ними ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

професійних, ділових та особистих якостей, результатів служби і проявленої здатності 

виконувати службові обов’язки на вищій посаді, а також стану здоров’я. 

72. У наказах по особовому складу про переміщення осіб рядового і начальницького 

складу на нижчі або рівнозначні посади зазначаються підстави переміщення, визначені 

цим Положенням. 

73. Для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого начальницького складу 

служби цивільного захисту з урахуванням досягнутих результатів служби, стану 

дисципліни і висновків атестаційних комісій в органах чи підрозділах цивільного захисту 

формується щороку до 30 листопада кадровий резерв. 

75. Переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які 

потребують за станом свого здоров’я зміни місця служби (проживання) або за станом 

здоров’я членів їх сімей зміни місця проживання, здійснюється за їх рапортами на підставі 

висновку лікарсько-експертної комісії. 

76. Рішення про направлення осіб рядового і начальницького складу для проходження 

служби в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та встановлення строків служби в них приймається з урахуванням висновків 



лікарсько-експертних комісій за відсутності медичних протипоказань. 

77. Не допускається переміщення для подальшого проходження служби в іншу місцевість 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в разі: 

-неможливості проходження особою рядового і начальницького складу служби у 

місцевості, в яку її переводять, згідно з висновком лікарсько-експертної комісії ДСНС; 

-неможливості проживання членів сім’ї особи рядового і начальницького складу за станом 

здоров’я в місцевості, в яку таку особу переміщено, згідно з висновком лікарсько-

експертної комісії ДСНС; 

-потреби у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком), 

опікунами і піклувальниками, які проживають окремо від сім’ї такої особи у тому ж 

населеному пункті, згідно з висновком відповідної комісії органів соціального 

забезпечення. 

78. У разі незаконного звільнення особи рядового і начальницького складу або 

переведення на іншу посаду такі особи підлягають поновленню на посаді, яку займали 

раніше, або призначенню на іншу рівнозначну посаду. 

79. Особа рядового і начальницького складу для вирішення питання щодо подальшого 

проходження служби може бути звільнена із займаної посади із зарахуванням у 

розпорядження керівника (начальника) відповідного органу чи підрозділу цивільного 

захисту в разі: 

-ліквідації (реорганізації) органу чи підрозділу цивільного захисту, а також у зв’язку із 

скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, - до двох місяців; 

-коли посада, на яку планується призначення особи начальницького складу, належить до 

номенклатури посад нижчої посадової особи - до двох місяців; 

-застосування дисциплінарного стягнення про звільнення особи рядового і 

начальницького складу з посади, якщо неможливо відразу призначити її на нижчу посаду, 

- до двох місяців; 

-поновлення за рішенням суду особи рядового чи начальницького складу, яка раніше 

займала цю посаду, - до двох місяців; 

-закінчення строку контракту під час перебування особи рядового чи начальницького 

складу в щорічній основній відпустці або на лікуванні - до завершення щорічної основної 

відпустки або лікування, але не більше ніж шість місяців (крім випадків перебування осіб 

рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку з одержанням 

ними травм, професійних захворювань та інших ушкоджень під час виконання службових 

обов’язків), за рішенням Голови ДСНС; 

-виникнення обставин прямого підпорядкування близькій особі - до одного місяця; 

-направлення випускників закладів освіти цивільного захисту після закінчення навчання 

для подальшого проходження служби - до двох місяців; 

-коли стосовно особи рядового і начальницького складу вжито запобіжних заходів у 

кримінальній справі у вигляді домашнього арешту або взяття під варту - до скасування чи 

зміни запобіжного заходу; 

-коли відсутні відомості про особу рядового і начальницького складу понад один місяць, - 

до її повернення на службу або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання її 

безвісно відсутньою чи оголошення померлою. 

80. Особи рядового і начальницького складу звільняються з посад та зараховуються у 

розпорядження відповідних керівників (начальників) наказами по особовому складу 

керівників (начальників), які мають право призначати на такі посади. 

81. Особи рядового і начальницького складу, які зараховані у розпорядження відповідно 

до абзаців другого - четвертого пункту 79 цього Положення, продовжують проходити 

службу цивільного захисту згідно з цим Положенням, виконуючи службові обов’язки у 

межах, визначених посадовою особою, в чиєму розпорядженні вони перебувають. 

Посадові особи, у розпорядженні яких перебувають особи рядового і начальницького 

складу, несуть персональну відповідальність за додержання ними службової дисципліни 



та розпорядку дня. 

82. У строк перебування особи рядового і начальницького складу у розпорядженні 

керівника (начальника) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту не 

зараховується час: 

-перебування її на стаціонарному лікуванні (обстеженні, медичному огляді) або 

проходження нею лікарсько-експертної комісії; 

-перебування її у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує 

домашнього догляду, - відпустки тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не 

більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на 

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною 

шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина з інвалідністю 

підгрупи А” - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку). 

83. Загальний строк перебування особи рядового і начальницького складу в 

розпорядженні керівника (начальника) відповідного органу чи підрозділу цивільного 

захисту не може бути більшим, ніж шість місяців з урахуванням часу перебування на 

стаціонарному лікуванні (обстеженні, медичному огляді) та у відпустці (крім відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - відпустки 

тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 

шестирічного віку, а у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо 

дитині встановлено категорію “дитина з інвалідністю підгрупи А” - до досягнення 

дитиною вісімнадцятирічного віку). У разі наявності підстав для продовження строку 

лікування за висновком медичного закладу строк перебування в розпорядженні керівника 

(начальника) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту може бути 

продовжений Головою ДСНС до завершення лікування. 

84. У разі коли після закінчення строку перебування особи рядового і начальницького 

складу у розпорядженні керівника (начальника) відповідного органу чи підрозділу 

цивільного захисту не вирішено питання подальшого проходження нею служби, така 

особа звільняється із служби цивільного захисту. 

85. Особа рядового і начальницького складу в разі грубого порушення службової 

дисципліни, внаслідок якого виконання нею службових обов’язків стало неможливе, може 

бути усунена від виконання обов’язків за посадою на строк, необхідний для проведення 

службового розслідування та прийняття відповідного рішення. 

86. Особа рядового і начальницького складу, якій повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, підлягає відстороненню від виконання службових 

обов’язків за посадою у порядку, визначеному законодавством. 

87. На особу рядового і начальницького складу може бути покладено у зв’язку із 

службовою необхідністю тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або 

вищою посадою, а саме: 

Строк тимчасового виконання обов’язків за іншою вакантною (незайнятою) посадою не 

повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов’язків за іншою 

невакантною (зайнятою) посадою - чотирьох місяців. 

88. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа 

рядового і начальницького складу приступила до виконання службових обов’язків за 

посадою, але не раніше дня видання керівником (начальником) наказу по особовому 

складу про покладення на особу тимчасового виконання обов’язків за посадою, і 

завершується днем звільнення від тимчасового виконання обов’язків за посадою. 

89. Покладення на особу рядового і начальницького складу тимчасового виконання 

обов’язків за посадою та звільнення її від виконання обов’язків за займаною нею посадою 

здійснюється за наказом по особовому складу посадової особи, яка має право призначати 



на цю посаду. 

90. Направлення осіб рядового і начальницького складу для подальшого проходження 

служби з виключенням з кадрів ДСНС здійснюється на підставі клопотань керівників 

відповідних органів державної влади. 

91. Направлення (переведення) осіб рядового і начальницького складу для подальшого 

проходження служби до (з) інших органів державної влади з виключенням з кадрів ДСНС 

(зарахуванням в кадри ДСНС) здійснюється за наказом по особовому складу: 

Голови ДСНС - осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу; 

керівника (начальника) органу чи підрозділу цивільного захисту, який має право 

призначати (звільняти) цих осіб на посади (з посад), - осіб рядового і молодшого 

начальницького складу за письмовим погодженням з Головою ДСНС. 

Спеціальні звання 

92. Присвоєння та позбавлення спеціальних звань служби цивільного захисту, пониження 

та поновлення у спеціальних званнях, а також присвоєння спеціальних звань служби 

цивільного захисту особам, які проходили військову службу або службу осіб рядового і 

начальницького складу в інших органах державної влади і мають військові або інші 

спеціальні звання, у разі зарахування їх на службу цивільного захисту здійснюється у 

порядку, встановленому цим Положенням. 

93. Спеціальні звання служби цивільного захисту осіб рядового і начальницького складу 

присвоюються громадянам, прийнятим на службу цивільного захисту, з урахуванням їх 

ділових і особистих якостей, освітнього і професійного рівня спеціальної підготовки та 

службового досвіду. 

94. Перше спеціальне звання служби цивільного захисту від молодшого лейтенанта 

служби цивільного захисту до полковника служби цивільного захисту включно 

присвоюється Головою ДСНС. 

Перше спеціальне звання служби цивільного захисту від рядового служби цивільного 

захисту до старшого прапорщика служби цивільного захисту включно присвоюється 

керівником (начальником) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, якому 

надано право приймати таких осіб на службу. 

95. Особам, які проходять службу у військових формуваннях, правоохоронних та інших 

державних органах або перебувають у запасі Збройних Сил чи інших військових 

формувань (далі - перебування у запасі) і яких приймають на службу цивільного захисту 

на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено відповідне спеціальне 

звання, присвоюються в порядку переатестування спеціальні звання служби цивільного 

захисту, відповідні тим військовим або спеціальним званням, які вони мають на час 

прийняття на службу цивільного захисту. 

-У разі прийняття на службу цивільного захисту осіб, які перебувають у запасі та мають, 

крім військового, інше спеціальне звання, їм присвоюється в порядку переатестування 

спеціальне звання служби цивільного захисту, рівноцінне вищому із зазначених звань, а 

особам, які призначаються на посади, що заміщуються особами вищого начальницького 

складу, допускається присвоєння спеціального звання служби цивільного захисту 

середнього та старшого начальницького складу на один ступінь вище наявного 

військового або спеціального звання, яке вони мають. 

-Строк вислуги у спеціальному званні служби цивільного захисту обчислюється для осіб, 

яким присвоєно таке спеціальне звання у порядку переатестування, від дня видання наказу 

про присвоєння військового або іншого спеціального звання, яке вони мали до 

переатестування. 

-Особам, які раніше проходили службу цивільного захисту, під час повторного прийняття 

на таку службу враховується раніше присвоєне спеціальне звання служби цивільного 

захисту. Під час присвоєння зазначеним особам чергового спеціального звання до строку 

вислуги у спеціальному званні зараховується вислуга у такому званні до звільнення із 

служби цивільного захисту. 



96. Особам, зарахованим до закладів вищої освіти цивільного захисту за денною формою 

навчання, одночасно з прийняттям на службу цивільного захисту і призначенням на 

посаду курсанта присвоюється спеціальне звання рядового складу, якщо вони не мають 

військових чи інших спеціальних звань. Зазначеним особам, які мають військове звання 

запасу або спеціальне звання, присвоюється в порядку переатестування спеціальне звання 

служби цивільного захисту, що відповідає такому військовому або спеціальному званню. 

97. Чергові спеціальні звання присвоюються особам рядового і начальницького складу у 

послідовному порядку після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому 

званні за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, 

передбаченому штатом (штатним розписом) за займаною посадою, та відсутності 

дисциплінарних стягнень. 

98. Чергові спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються 

керівниками (начальниками) відповідно до номенклатури посад: 

-начальниками закладів освіти цивільного захисту, що здійснюють підготовку фахівців на 

посади молодшого начальницького складу, - до старшого прапорщика служби цивільного 

захисту включно; 

-керівниками (начальниками) органів чи підрозділів цивільного захисту, яким надано 

право призначати на посади, - до майора служби цивільного захисту включно; 

-Головою ДСНС - до полковника служби цивільного захисту включно. 

99. Спеціальні звання вищого начальницького складу присвоюються Президентом 

України відповідно до законодавства. 

100. Спеціальне звання рядового складу присвоюється особам, які не мають військових чи 

спеціальних звань та прийняті на службу цивільного захисту на посади, за якими штатом 

(штатним розписом) передбачено спеціальне звання рядового або молодшого 

начальницького складу . 

101. Спеціальне звання молодшого сержанта служби цивільного захисту присвоюється 

особам, які мають спеціальне звання рядового складу та призначені на посади, за якими 

штатом (штатним розписом) передбачено спеціальні звання молодшого начальницького 

складу. 

103. Спеціальне звання прапорщика служби цивільного захисту може присвоюватись 

незалежно від наявного спеціального звання рядового і молодшого начальницького складу 

та строків вислуги у ньому: 

-за висновком атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту особам 

рядового і молодшого начальницького складу, які здобули ступінь вищої освіти не нижче 

молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста) і 

призначені на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено спеціальне 

звання прапорщика (старшого прапорщика) служби цивільного захисту; 

-особам рядового і молодшого начальницького складу, які успішно пройшли навчання у 

закладах освіти цивільного захисту, що здійснюють підготовку фахівців на посади 

молодшого начальницького складу, і призначаються на посади, за якими штатом 

(штатним розписом) передбачено спеціальне звання прапорщика (старшого прапорщика) 

служби цивільного захисту. 

104. Спеціальне звання старшого прапорщика служби цивільного захисту присвоюється 

особам, які мають військове звання запасу чи спеціальне звання старшого прапорщика та 

прийняті на службу цивільного захисту на посади рядового або молодшого 

начальницького складу одночасно з призначенням на посаду. 

105. Спеціальне звання молодшого лейтенанта служби цивільного захисту присвоюється: 

-особам, які здобули ступінь вищої освіти молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) або бакалавра та прийняті на службу 

цивільного захисту на посади середнього або старшого начальницького складу одночасно 

з призначенням на посаду; 

-особам рядового і молодшого начальницького складу, які здобули або мають ступінь 



вищої освіти молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста) або бакалавра та призначені на посади середнього або старшого 

начальницького складу в порядку просування по службі. 

106. Спеціальне звання лейтенанта служби цивільного захисту присвоюється: 

-курсантам (слухачам, які не мають спеціальних звань середнього і старшого 

начальницького складу) закладів вищої освіти цивільного захисту, які здобули ступінь 

вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та уклали 

контракт про проходження служби цивільного захисту; 

-молодшим лейтенантам служби цивільного захисту, у яких закінчився строк вислуги у 

цьому званні або які здобули ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста); 

-особам, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста) та прийняті на службу цивільного захисту на посади середнього або старшого 

начальницького складу одночасно з призначенням на посаду; 

-особам рядового і молодшого начальницького складу, які без відриву від служби здобули 

ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та призначені 

на посади середнього або старшого начальницького складу в порядку просування по 

службі. 

107. Установлюються такі строки вислуги у спеціальних званнях молодшого 

начальницького складу: 

-молодшого сержанта служби цивільного захисту - один рік; 

-сержанта служби цивільного захисту - два роки; 

-старшого сержанта служби цивільного захисту - три роки; 

-прапорщика служби цивільного захисту - п’ять років. 

-Строки вислуги у спеціальних званнях рядового служби цивільного захисту, старшини 

служби цивільного захисту, старшого прапорщика служби цивільного захисту не 

встановлюються. 

108. Для осіб середнього і старшого начальницького складу встановлюються такі строки 

вислуги у спеціальних званнях: 

-молодшого лейтенанта служби цивільного захисту - один рік; 

-лейтенанта служби цивільного захисту - два роки; 

-старшого лейтенанта служби цивільного захисту - три роки; 

-капітана служби цивільного захисту - три роки; 

-майора служби цивільного захисту - чотири роки; 

-підполковника служби цивільного захисту - п’ять років. 

Для льотного складу авіаційних підрозділів органів чи підрозділів цивільного захисту 

встановлюються такі строки вислуги у спеціальних званнях середнього і старшого 

начальницького складу: 

-молодшого лейтенанта служби цивільного захисту - один рік; 

-лейтенанта служби цивільного захисту - два роки; 

-старшого лейтенанта служби цивільного захисту - два роки; 

-капітана служби цивільного захисту - три роки; 

-майора служби цивільного захисту - три роки; 

-підполковника служби цивільного захисту - чотири роки. 

109. Для осіб начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили заклади 

вищої освіти за денною формою навчання із строком навчання п’ять і більше років та 

здобули ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), а 

також осіб начальницького складу, які закінчили з відзнакою заклади вищої освіти із 

строком навчання чотири роки та здобули ступінь вищої освіти бакалавра, вислуга в 

спеціальному званні лейтенанта служби цивільного захисту встановлюється строком один 

рік. 

110. Строк вислуги у черговому спеціальному званні обчислюється з дня підписання 



наказу про його присвоєння. 

111. Особі начальницького складу, якій чергове спеціальне звання не було присвоєно у 

зв’язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа 

перебувала у розпорядженні відповідного керівника (начальника), але у подальшому 

кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими 

обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове спеціальне звання 

присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили 

виправдувальним вироком суду. 

112. Чергові спеціальні звання можуть присвоюватись на один ступінь вище спеціального 

звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за займаною посадою, а також 

достроково: 

-Головою ДСНС - особам середнього та старшого начальницького складу; 

-керівниками (начальниками) відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту, які 

мають право призначати на посади, - особам рядового і молодшого начальницького 

складу. 

113. Чергові спеціальні звання на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого 

штатом (штатним розписом) за займаною посадою, можуть присвоюватися в порядку 

заохочення за хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу, виявлені під час виконання 

службових обов’язків, або за досягнення високих показників у професійній діяльності та 

успішне і сумлінне виконання службових обов’язків після закінчення встановленого 

строку вислуги у спеціальному званні особам рядового і начальницького складу, які 

мають: 

-вчене звання або науковий ступінь; 

-статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

-статус учасника бойових дій; 

-не менш як півтора встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні. 

114. Особам начальницького складу, які звільняються із служби цивільного захисту в 

запас або у відставку за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційно-штатних заходів за умови наявності вислуги 25 і більше років, 

у тому числі в пільговому обчисленні, у разі закінчення встановленого строку вислуги у 

спеціальному званні може бути присвоєно Головою ДСНС за поданням керівників 

(начальників) відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту чергове спеціальне 

звання на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом (штатним 

розписом) за займаною посадою. 

115. Спеціальні звання присвоюються достроково у порядку заохочення за хоробрість, 

самовідданість, мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов’язків, або 

за досягнення високих показників у професійній діяльності та сумлінне виконання 

службових обов’язків після закінчення, як правило, не менше половини встановленого 

строку вислуги у спеціальному званні та у разі відповідності спеціального звання, що 

присвоюється, спеціальному званню, передбаченому штатом (штатним розписом) за 

займаною посадою. 

116. Присвоєння одночасно спеціального звання начальницького складу достроково та на 

один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за 

займаною посадою, не допускається. 

117. Чергове спеціальне звання начальницького складу може бути присвоєно вдруге 

достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом 

(штатним розписом) за займаною посадою, лише особам начальницького складу служби 

цивільного захисту, зокрема які здійснили героїчний вчинок під час рятування життя 

людей у надзвичайній ситуації, ліквідації її наслідків, за рішенням Голови ДСНС. 

 

118. Подання до присвоєння чергових спеціальних звань на один ступінь вище 

спеціального звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за займаною посадою, 



або достроково у порядку заохочення розглядаються: 

-середнього та старшого начальницького складу, а також спеціального звання полковника 

служби цивільного захисту - Вищою атестаційною комісією ДСНС; 

-молодшого начальницького складу - відповідною атестаційною комісією органу чи 

підрозділу цивільного захисту. 

119. Чергові спеціальні звання до полковника служби цивільного захисту включно 

присвоюються ад’юнктам і докторантам закладів освіти, наукових установ цивільного 

захисту під час навчання, якщо чергове спеціальне звання відповідає званню за штатом 

(штатним розписом) за займаною посадою, яку особа займала перед вступом до 

ад’юнктури чи докторантури незалежно від змін (підвищення чи пониження), внесених до 

штату (штатного розпису) за такою посадою. 

120. Особи рядового і начальницького складу можуть бути понижені у спеціальному 

званні згідно з Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту або позбавлені 

спеціального звання за вироком суду. На підставі рішення суду про пониження у 

спеціальному званні видається відповідний наказ по особовому складу. 

 

121. Особи рядового і начальницького складу, які понижені у спеціальному званні на один 

ступінь, поновлюються у попередньому спеціальному званні після зняття 

дисциплінарного стягнення. 

4. Закріплення вивченого матеріалу – 15 хв. 

  

Питання для закріплення: 

4.1. Облік кадрів (стаття 163-172 Положення). 

4.2.Надання відпусток та їх види (стаття 137-162 Положення). 

  

5. Підведення підсумків – 15 хв. 

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги; 

оголосити оцінки; 

відповісти на запитання 

 


