ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
від 20 лютого 2020 року

Маріуполь

№7

Про стан відбору кандидатів до
вищих
навчальних
закладів
ДСНС України у 2020 році

Колегією розглянуті результати роботи підпорядкованих підрозділів Головного
управління відповідно до Плану відбору вступників до закладів вищої освіти
цивільного захисту у 2020 році, який затверджено наказом ДСНС України від
21.12.2019
№
739,
відповідно
до
якого
необхідно
відібрати
82 кандидати на вступ. Відзначено, що підпорядкованими підрозділами Головного
управління проводиться робота щодо відбору кандидатів на вступ у вищі навчальні
заклади, у роботі перебувають 147 кандидатів, а саме: до Національного університету
цивільного захисту – 114 кандидатів (план - 60); до Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля – 14 кандидатів (план - 14); до Львівського
університету безпеки життєдіяльності – 12 кандидатів (план - 6); до Вищого
професійного училища ЛДУ БЖД – 4 кандидати (план - 0); до Ліцею цивільного
захисту – 3 кандидати (план - 2).
Пройшли психологічне тестування 66 кандидатів. На розгляд лікарськоекспертної комісії направлено документи трьох кандидатів ( 2 - 12 ДПРЗ, 1 - 102
ДПРЧ).
На сьогоднішній день не виконується план з відбору кандидатів на вступ:
13 ДПРЗ: план - 5, факт - 3, 21 ДПРЗ: план - 3, факт - 1, 23 ДПРЗ: план - 3, факт - 1,
25 ДПРЗ: план — 3, факт - 2, АРЗ СП: план - 6, факт - 3.
У зв язку з тим, що найбільша кількість кандидатів на вступ відібрано до
Національного університету цивільного захисту України, Колегією звернуто увагу на
розподіл кандидатів на вступ до Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля та Львівського університету безпеки життєдіяльності.
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На підставі викладеного вище Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Начальникам підпорядкованих підрозділів:
2.1. Організувати проходження кандидатами на вступ у вищі навчальні заклади
ДСНС України психологічного тестування.
Термін - починаючи з лютого 2020 року
2.2. Надавати до управління персоналу Головного управління оформлені особові
справи кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів ДСНС України.
Термін - з 23 березня до 18 травня 2020 року
2.3. Активізувати роботу щодо відбору кандидатів на вступ до вищих
навчальних закладі ДСНС України. Звернути увагу на відбір кандидатів до
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, та Львівського
університету безпеки життєдіяльності.
Термін — постійно
2.4. Забезпечити проходження кандидатами на вступ медичної комісії, при
необхідності надавати допомогу кандидатам на вступ.
Термін - до 30 квітня 2020 року
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління
персоналу Головного управління старшого лейтенанта служби цивільного захисту
Баранову К.В.

Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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ПОГОДЖЕНО:
Начальник
управління
Головного управління

персоналу
Катерина БАРАНОВА

