ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ)
проведення заняття
з профільної підготовки
Тема: «Порядок представлення осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту до нагородження відомчими відзнаками ДСНС; звільнення
зі служби цивільного захисту; підстави припинення (розірвання) контракту;
резерв служби цивільного захисту та порядок проходження служби в резерві
служби цивільного захисту; порядок підготовки матеріалів, які подаються на
розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками
бойових дій у ДСНС; порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної
кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту»
Навчальна мета: Довести до особового складу основні положення про
порядок представлення осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту до нагородження відомчими відзнаками ДСНС; звільнення
зі служби цивільного захисту; підстави припинення (розірвання) контракту;
резерв служби цивільного захисту та порядок проходження служби в резерві
служби цивільного захисту; порядок підготовки матеріалів, які подаються на
розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками
бойових дій у ДСНС; порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної
кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту.
Час проведення: 2 години.
Місце проведення: згідно розкладу навчальних груп
Навчально-матеріальне забезпечення: План-конспект лекції.
Нормативно-правові акти та література:
1.
Положення про порядок проходження служби цивільного захисту
особами рядового і начальницького складу. Затверджене постановою КМУ від
11 липня 2013 р. № 593.
2.
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Затверджене Наказом МВС України від 26
листопада 2018 року № 953.
3.
Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Затверджене Наказом МВС України від 22 грудня 2018 року № 1048.
4.
Інструкція про порядок присвоєння, підтвердження, зниження
класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту. Затверджена Наказом МВС України від 10 червня 2019
року № 469.
Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи – 5 хв.:

перевірка присутніх, оголошення теми і мети заняття.
2. Контроль знань – 0 хв.:
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми – 75 хв.:
Питання, які вивчатимуться:
1. Порядок представлення осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту до нагородження відомчими відзнаками ДСНС.
2. Звільнення зі служби цивільного захисту, підстави припинення
(розірвання) контракту.
Питання та їх стислий зміст

Методичні
вказівки

1. Порядок представлення осіб рядового і начальницького Дати під запис
складу служби цивільного захисту до нагородження відомчими
відзнаками ДСНС.
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Затверджене Наказом МВС
України від 26 листопада 2018 року № 953.
1. Висунення кандидатур до нагородження відзнаками
здійснюється у структурних підрозділах органах і підрозділах
цивільного захисту, навчальних закладах та інших підрозділах, де
проходять службу (працюють) особи, кандидатури яких
пропонуються для заохочення.
2. За результатами висунення кандидатур до нагородження
відзнакою безпосередній керівник готує і подає за підпорядкованістю
рапорт (клопотання) про нагородження, у якому зазначаються
конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення
клопотання.
3. Керівник підрозділу розглядає матеріали щодо відзначення
особи відзнакою та приймає рішення про підтримання такого
відзначення або відмову у відзначенні. Після прийняття рішення про
підтримання відзначення особи відзнакою керівник підрозділу на
підставі рапорту (клопотання) про нагородження готує подання до
нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державної
служби України з надзвичайних ситуацій і вносить його Голові або
особі, яка виконує його обов’язки, через структурний підрозділ
персоналу апарату Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.
4. Після прийняття Головою позитивного рішення про
нагородження особи відзнакою, подання керівника підрозділу
передається до структурного підрозділу персоналу апарату Державної
служби України з надзвичайних ситуацій для підготовки відповідного
наказу.

Ознайомити

5. Подання до нагородження відзнаками вносяться:
у разі нагородження до Дня рятівника - до 01 серпня кожного
року;
у разі нагородження до державних та професійних свят - за
півтора місяця до дати відзначення свята;
у разі нагородження у зв’язку зі звільненням особи рядового і
начальницького складу зі служби цивільного захисту в запас
(відставку) - разом із поданням про звільнення зі служби;
у разі нагородження у зв’язку зі звільненням на пенсію - за один
місяць до дати звільнення;
у разі відзначення персоналу Державної служби України з
надзвичайних ситуацій за виявлену мужність, героїзм та відвагу під
час виконання службових обов’язків - позачергово.
2. Звільнення зі служби цивільного
припинення (розірвання) контракту.

захисту.

Підстави
Дати під запис

Положення про порядок проходження служби цивільного захисту
особами рядового і начальницького складу. Затверджене постановою
КМУ від 11 липня 2013 р. № 593.
Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби
цивільного захисту здійснюється:
у запас Збройних Сил (з постановкою на військовий
облік) - якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування
в запасі, встановленого Законом України “Про військовий обов’язок і
військову службу”, і за станом здоров’я придатні до військової
служби;
у відставку - якщо звільнені особи досягли граничного
віку перебування в запасі, встановленого Законом України “Про
військовий обов’язок і військову службу”, або визнані військоволікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до
військової служби із зняттям з військового обліку.
Перед звільненням особи із служби цивільного захисту
безпосередні або прямі начальники проводять з нею індивідуальну
бесіду. У ході бесіди роз’яснюється порядок звільнення,
уточнюються підстави та строк звільнення, соціальний і правовий
захист особи, можливість укладення контракту про перебування в
резерві служби цивільного захисту, визначається військовий
комісаріат, до якого буде направлено особу після звільнення для
взяття на військовий облік. При цьому враховуються прохання особи,
даються необхідні пояснення з питань, пов’язаних із звільненням, та в
разі потреби видається направлення до лікарсько-експертної комісії
для обстеження.

Ознайомити

Контракт про проходження служби цивільного захисту
припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького Дати під запис
складу звільняються із служби цивільного захисту:
1) у зв’язку із закінченням строку контракту;
2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на
службі;
3) за станом здоров’я - на підставі висновку центральної
лікарсько-експертної комісії ДСНС про непридатність або обмежену
придатність до служби;
4) у зв’язку із скороченням штатів;
5) відповідно до заяви особи, яка звільняється у зв’язку із
сімейними обставинами або з інших поважних причин;
6) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту;
7) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту
керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;
8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком
суду;
9) у зв’язку з призовом на строкову військову службу на підставі
рішення районної (міської) призовної комісії;
10) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з
прямим підпорядкуванням близькій особі;
11) у зв’язку з набуттям громадянства іноземної держави;
12) в інших випадках, передбачених законом.
Контракт розривається, а особи звільняються із служби
цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили
судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до
відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права
обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:
зазначення питань, що потребують підвищеної уваги;
оголошення оцінки;
відповіді на запитання.

Ознайомити

