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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 05 лютого 2020 р. № 49

Київ

Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного
захисту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо:

утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
(далі — Інститут) з віднесенням його до сфери управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій;

реорганізац� Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту шляхом приєднання до Інституту після
здійснення державної реєстрац� Інституту в установленому законодавством порядку.

2. Державній службі з надзвичайних ситуацій:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією Українського
науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту;

забезпечувати діяльність Інституту за рахунок коштів державного бюджету, передбачених
для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

3. Взяти до відома, що особи, які навчаються в Інституті державного управління у сфері
цивільного захисту, продовжують навчання в Інституті.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.

         Прем’єр-міністр України                                      О. ГОНЧАРУК

Інд. 75

Зміни та перелік, що додаються:

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e3/d88/ac5/5e3d88ac575ca781895641.doc


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 лютого 2020 р. № 49 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з 
інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2011 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 800; 2012 р., 
№ 81, ст. 3272; 2013 р., № 41, ст. 1477), слова “Український науково-
дослідний інститут цивільного захисту” замінити словами “Інститут 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту”. 

2. У пункті 4 Порядку проведення навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 жовтня 2013 р. № 819 (Офіційний вісник України, 2013 р., 
№ 89, ст. 3269; 2018 р., № 29, ст. 1043): 

1) в абзаці другому слова “Інститут державного управління у сфері 
цивільного захисту” замінити словами “Інститут державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту”; 

2) в абзаці третьому слова “Інституті державного управління у сфері 
цивільного захисту” замінити словами “Інституті державного управління 
та наукових досліджень з цивільного захисту”. 

_____________________



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 лютого 2020 р. № 49 

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 133 
“Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру та Інституту державного управління у сфері 
цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 277). 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. 
№ 10 “Про утворення Академії цивільного захисту України” (Офіційний 
вісник України, 2004 р., № 2, ст. 61). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1252 
“Про реорганізацію науково-дослідних установ Міністерства надзвичайних 
ситуацій” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 99). 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. 
№ 814 “Питання Інституту державного управління у сфері цивільного 
захисту”. 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. 
№ 97 “Про передачу цілісного майнового комплексу Українського 
науково-дослідного інституту цивільного захисту до сфери управління 
Державної інспекції техногенної безпеки”. 

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 
2013 р. № 296 “Питання управління об’єктами державної власності 
Державною службою з надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 32, ст. 1132). 

_____________________ 
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