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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до навчального Центру Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у м. Києві у 2020 році
розроблені згідно до вимог законодавства України, на основі Типових правил
прийому до професійно-технічних навчальних закладів України
(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499;
наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 № 344;
наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 № 152)

Київ - 2019 рік

Правила прийому
до навчального центру Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у м. Києві у 2020 році
І. Загальна частина
1.1. Правила прийому до навчального центру Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (далі навчальний центр ГУ
ДСНС) у 2020 році розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових
правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України,
затверджених Міністерством освіти і науки України 14.05.2013 №499 з урахування
внесених змін наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344 та
від 07.02.2019 №152.
1.2. До навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві приймаються
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної
(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно
від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і
політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця
проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів
України.
1.4. Прийом громадян до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві
здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник».
1.5. Прийом громадян до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві
здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб та в межах
ліцензованих обсягів, перевищення ліцензованих обсягів не допускається.
II. Приймальна комісія
2.1. Прийом до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві здійснює
приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію начальник навчального центру ГУ ДСНС
України у м. Києві, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад
комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві на
2020 рік розробляються відповідно до вимог законодавства України, у тому числі
Типових правил, затверджуються начальником Головного управління ДСНС
України у м. Києві та погоджуються з Управлінням закладів вищої
освіти,професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання,
матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту
слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального
центру ГУ ДСНС України у м. Києві, оформляє протокол та оголошує відповідні
списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві
доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні
стенди.
2.6. План роботи приймальної комісії на 2020 рік розробляється відповідальним
секретарем приймальної комісії розглядається та затверджується рішенням
приймальної комісії на першому її засіданні.
Порядок роботи приймальної комісії на період прийому слухачів на навчання у
2020 році наступний:__________________ ________________________________________
Дні тижня
Години роботи
Понеділок - п'ятниця
09.00-16.00
Субота - неділя
Вихідний
Строки проведення прийому на навчання до навчального центру ГУ ДСНС
України у м. Києві у 2020 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник»_____________________________________________________________________
Етапи вступної компанії
Строки
Початок прийому заяв та документів
01 січня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів
Термін надання рекомендацій до зарахування (поетапно)

15 вересня 2020 року
15 січня 2020 року
1 лютого 2020 року
15 лютого 2020 року
01 березня 2020 року
15 березня 2020 року
01 квітня 2020 року
15 квітня 2020 року
01 травня 2020 року
15 травня 2020 року
01 червня 2020 року
15 червня 2020 року
01 липня 2020 року
15 липня 2020 року
01 серпня 2020 року
15 серпня 2020 року
01 вересня 2020 року
15 вересня 2020 року

2.7.
Перелік професій, план набору слухачів до навчального центру ГУ ДСНС
України у м. Києві у 2020 році, терміни навчання та освітні рівні, за якими
надаються освітні послуги:
№
з/п

1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

Вид
Перелік професій, за
Терміни
План набору у
якими надаються освітні
навчання
2020 році
професійної
послуги
підготовки
Кваліфікований робітник на базі повної загальної середньої освіти
Пожежний-рятувальник
120
4 місяці
Радіотелефоніст
ЗО
3 місяці
Машиніст автопідіймача
(авто драбини)
60
2 місяці
Професійнопожежного пересувного
технічне
Рятувальник
15
4 місяці
навчання
Машиніст
насосних
установок
пожежно2 місяці
90
рятувального
транспортного засобу
Радіотелефоніст
30
3 місяці
Машиніст автопідіймача
(автодрабини)
30
2 місяці
пожежного персувного
Командир
відділення
Оперативно-рятувальної
60
4 місяці
Перепідготовка
служби
цивільного
захисту
Машиніст
насосних
установок
пожежно15
2 місяці
рятувального
транспортного засобу
Пожежний-рятувальник
30
1 місяць
Командир
відділення
1 місяць
Оперативно-рятувальної
зо
служби
цивільного
захисту
Підвищення
кваліфікації
1 місяць
Машиніст
насосних
установок
пожежно60
рятувального
транспортного засобу
1 місяць
Радіотелефоніст
зо

Навчальний центр ГУ ДСНС України у м. Києві здійснює підготовку фахівців
за денною формою навчання за усіма, переліченими вище професіями.
2.8.
У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про
продовження роботи вступної компанії та при наявності місць згідно ліцензійного

обсягу, терміни прийому заяв та документів можуть бути продовжені на визначений
рішенням час.
III. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто рапорт про вступ до навчального центру ГУ
ДСНС України у м. Києві, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце
проживання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання на
професійно-технічне навчання - оригінал або завірену копію;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі
професійної освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на
третьому ступені у навчальному центрі ГУ ДСНС України у м. Києві) (оригінал або
його завірену копію);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством(№086-0);
- 2 фотокартки розміром 3 x 4 см;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за
наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та
громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення
про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу»),
IV. Умови прийому
4.1. Прийом до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікаційний робітник» проводиться шляхом
конкурсного відбору вступників на навчання:
- за результатами середнього бала документа про освіту, на основі якого
здійснюється вступ ( свідоцтва про повну загальну середню освіту);
- у випадку однакового середнього балу документу про освіту, проводиться
додаткове тестування.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду
прийому документів. Слухачі, що мають середній бал документа про освіту не
нижче 4,0 бала (за дванадцятибальною шкалою оцінювання) та виконали усі вимоги
приймальної комісії для вступу (надали необхідні документи) можуть бути
рекомендовані до зарахування).
4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може
здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок
відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування» (зі змінами);
- особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом,
відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3.
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені
золотою (срібною) медаллю;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для
яких вищезазначені дисципліни є профільними.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протоколи відповідно до яких
створюються накази зі списками осіб,що рекомендовані до зарахування на навчання
до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві.
5.4. У разі оскарження рішення приймальної комісії вступник у триденний
строк після його оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної
комісії.
5.5. Зарахування до навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві
здійснюється наказом начальника.
5.6. Зарахування на навчання може супроводжуватись укладеним договором
між навчальним центром ГУ ДСНС України у м. Києві і вступником.
VI. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів
від дня їх початку, відраховуються з навчального центру ГУ ДСНС України
у м. Києві.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального центру ГУ ДСНС України у
м. Києві, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять,
повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття
рішення.
6.3. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється начальником
навчального центру ГУ ДСНС України у м. Києві та управлінням закладів вищої
освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти
і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Розглянуто на засіданні педагогічної ради 22 листопада 2019 року, протокол №11

