
 

 

НАКАЗ 
01.07.2019 року     м. Харків     № 129 

(з основної діяльності) 

 

Про забезпечення порядку 

перепускного режиму 

в університеті під час проведення 

вступних випробувань у 2019 році 

 

На виконання наказу МВС України від 23 лютого 2015 року № 197 «Про 

затвердження Порядку відбору та прийому до вищих навчальних  закладів 

цивільного захисту України» і Правил прийому до Національного університету 

цивільного захисту України у 2019 році та з метою забезпечення належного 

перепускного режиму та роботи приймальної комісії на час проведення 

вступних випробувань з 11 по 16 липня 2019 року. 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заборонити оформлення одноразових перепусток для входу на 

територію університету по вул. Чернишевська, 94 та вул. Алчевських, 52/54. 

2. Дозволити  допуск сторонніх осіб на територію університету тільки з 

мого особистого дозволу. 

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії підполковнику 

служби цивільного захисту АСОЦЬКОМУ Віталію Вікторовичу забезпечити 

членів приймальної, відбіркової, апеляційної та предметних екзаменаційних 

комісій тимчасовими перепустками. 

4. Заступнику начальника відділу організації служби підполковнику 

служби цивільного захисту ЩЕРБАКУ Олексію Сергійовичу: 

4.1. Організувати допуск абітурієнтів на територію університету згідно зі 

списками, обов’язково  за наявності документа, що засвідчує особу, та за 

наявності екзаменаційного листа. 

4.2. Для забезпечення порядку та посилення перепускного режиму з 08.00 

до 19.00 години призначити патруль у складі одного атестованого працівника 

та двох курсантів факультету № 4. 

4.3. Призначити одного днювального на центральних сходах другого 

поверху головної споруди університету з числа курсантів факультету № 4. 

4.4. За необхідності призначати по одному днювальному з числа 

курсантів факультету № 4 біля аудиторій, в яких проводяться випробування. 

4.5. З метою недопущення сторонніх осіб на стадіон під час проведення 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



вступних випробувань з фізичної підготовки призначити дев`ять  курсантів 

факультету № 4. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора – начальника 

відділу організації служби полковника служби цивільного захисту СЕМКІВА 

Олега Михайловича. 

  

 

Ректор університету  Володимир САДКОВИЙ 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з навчальної 

та методичної роботи   Олег НАЗАРОВ      

 

Проректор – начальник  

відділу організації служби   Олег СЕМКІВ 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи   Станіслав ЩЕРБАК 

 

Начальник сектора з питань запобігання 

та виявлення корупції  Станіслав СКЛЯРОВ 

 

Начальник юридичного сектора   Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 2 прим.: 

1. до справи  

2. ВОС 

Циба 

01.07.2019 


