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Про розгляд інформаційного запиту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула Ваш 
інформаційний запит про деякі питання проходження служби цивільного 
захисту та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 101 Кодексу цивільного захисту 
України (далі – Кодекс) порядок проходження громадянами України служби 
цивільного захисту визначається цим Кодексом та Положенням про порядок 
проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького 
складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2013 р. № 593 (далі – Положення).

Питання, пов’язані з припиненням (розриванням) контракту про 
проходження служби цивільного захисту у зв’язку із систематичним 
невиконанням умов контракту особою рядового чи начальницького складу 
врегульовано пунктом 6 частини другої статті 106 Кодексу, підпунктом 6 
пункту 176, пунктами 182, 186 Положення.

Згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", 
пунктом 10 розділу XXVII Інструкції про порядок виплати грошового 
забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженої 
наказом МВС України від 20.07.2018 № 623, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 серпня 2018 р. № 936/32388, одноразова грошова допомога 
при звільненні не виплачується особам, звільненим зі служби цивільного 
захисту у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою 
рядового чи начальницького складу.

На службу цивільного захисту приймаються (поновлюються) особи, які 
відповідають кваліфікаційним вимогам і здатні за своїми особистими, діловими 
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я 
виконувати службовий обов’язок (пункт 33 Положення).
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Під час вивчення питань щодо кандидата для прийняття (поновлення) на 
службу цивільного захисту проводиться професійно-психологічний відбір, 
соціально-правовий відбір, оцінка рівня фізичної підготовки кандидата та стану 
його здоров’я (пункт 42 Положення).

Не може бути прийнятий (поновлений) на службу цивільного захисту 
громадянин, який був засуджений за вчинення злочину, якщо ця судимість не 
погашена або не знята в установленому законом порядку, або на якого за 
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, накладено стягнення
у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що 
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 
(пункт 36 Положення).

Таким чином, на сьогоднішній день відсутні підстави для відмови особі, 
яку раніше звільнено у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту, 
щодо розгляду питання про прийняття (поновлення) її на службі цивільного 
захисту.

Рішення про прийняття (поновлення) кандидатів на службу цивільного 
захисту приймає керівник (начальник) органу чи підрозділу цивільного захисту, 
який має право призначати на посади (пункт 44 Положення).

Одночасно інформуємо, що питання поновлення на військовій службі, 
службі в поліції тощо, працевлаштування у приватних підприємствах не 
належить до компетенції ДСНС.

Виконуючий обов'язки директора 
Департаменту персоналу Ярослав КОНДАУРОВ

Ярослав Кравченко 202-31-15


