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ПОЛОЖЕННЯ 
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1. Загальні положення. 
1.1. Це положення визначає правовий статус підрозділу оркестру 

Національного університету цивільного захисту України, його права, завдання, 
функції і структуру. 

1.2. Оркестр є підрозділом забезпечення університету, професійним 
творчим колективом, який призначений засобами музичного мистецтва сприяти 
національно-патріотичному, морально-ідейному, культурно-естетичному, 
духовному та художньо-мистецькому вихованню особового складу, його 
стройовому навчанню, відродженню української національної культури, 
підтриманню морально-психологічного стану, гідно представляючи національну 
культуру та національно-патріотичну тематику в Україні та за її межами. 

1.3. Оркестр безпосередньо підпорядковується проректору з персоналу. 
Практичну реалізацію своїх функцій та завдань оркестр здійснює під 
безпосереднім керівництвом проректора з персоналу. Координує діяльність 
оркестру начальник відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи та його 
заступник. 

1.4. У своїй діяльності оркестр керується Конституцією та Законами 
України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, 
наказами та керівними документами Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Статутом Університету, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Положенням. 

1.5. Службова діяльність оркестру є складовою частиною організації 
дозвілля в університеті і проводиться на основі високохудожніх концертних 
програм, що базуються на кращих традиціях ДСНС України і досягненнях 
національної культури. 

1.6. Структура та  чисельність особового складу оркестру  визначаються 
відповідно до затверджених штатів та норм утримання та затверджується наказом 
ДСНС України у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 
 
 

 
 



 2.Основні завдання 
         2.1.  Основними завданнями підрозділу є музичне забезпечення заходів за 
участю керівників Держави, Голови ДСНС та перших замів, державних та 
офіційних візитів почесних делегацій та службових заходів університету. 
         2.2.  Музичне забезпечення військових ритуалів та церемоніалів, загально-
громадських, культурно-масових та спортивних заходів, що проводяться в 
університеті та за окремими дорученнями за його межами, гідно представляючи 
Національний університет цивільного захисту України. 
 

3.Функції та основні напрямки діяльності оркестру: 
      3.1.  Музичне забезпечення службових заходів, ритуалів, загально 
громадських, культурно-масових та спортивних заходів, що проводяться в 
університеті;  
      3.2.   Проведення церемоніалів, пов’язаних з прибуттям офіційних делегацій у 
складі почесної варти;  
      3.3.   Організація, проведення та участь у заходах та концертах, присвячених 
урочистим та знаменним датам в історії Держави, університету та   гарнізонних 
закладах(організаціях), що належать до сфери управління ДСНС України. 
      3.4. Здійснення популяризації військово-музичного мистецтва серед 
постійного та перемінного складу університету, що сприяє вихованню службовців 
та працівників, їх патріотизму, підвищенню естетичного та культурного рівня;       
      3.5.   Надання методичної допомоги керівникам курсантських підрозділів у 
вивченні стройових пісень, організації підготовки сигналістів і барабанщиків, а 
також надання методичної та практичної допомоги учасникам художньої 
самодіяльності;  
      3.6.  Підтримання зв’язків з професійно-творчими колективами, організаціями,  
діячами мистецтва з метою поповнення репертуару, проведення спільних 
музичних заходів та створення нових музичних творів. 

 
      4.Права та обов’язки 
      4.1.  Удосконалення спеціальної підготовки артистів оркестру та забезпечення 
їх високої виконавської майстерності; 
      4.2.  Досягнення відмінної особистої стройової підготовки, виконання 
стройових пісень та стройової злагодженості оркестру; 
      4.3.  Виховання у особового складу високої дисципліни та свідомої 
відповідальності за сумлінне виконання своїх посадових інструкцій; 
      4.4.    Виконання програми спеціальної музичної підготовки та забезпечення 
злагодженості у службовій діяльності; 
      4.5.  Дотримання правил охорони праці відповідно до нормативних 
документів. 
      4.6. Залучення до складу оркестру курсантів, студентів та осіб, які навчаються 
в університеті та мають навички гри на музичних інструментах і в змозі 
виконувати окремі партії (голоси) у складі підрозділу. 
      4.7.  Забороняється виконувати Державний гімн України не повним складом 
оркестру, відповідно до того, який передбачений штатом; 
 



 
 
 
         5.Керівництво 
         5.1. Підрозділ очолює диригент оркестру, який призначається та звільняється 
з посади  наказом ректора університету. 
         5.2.   На посаду диригента оркестру призначається особа , яка має вищу 
освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста (освітнім ступенем магістра).  
         5.3.    Диригент оркестру підпорядковується проректору з персоналу, та є 
безпосереднім начальником для працівників підрозділу.  
         5.4.  На час відсутності диригента оркестру його обов’язки виконує 
старшина оркестру, а у разі його відсутності, один із працівників підрозділу. 
         5.5.    Диригент оркестру: 

• здійснює керівництво діяльністю підрозділу, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій; 

• організовує разом із підрозділом  роботу передбачену Статутом 
закладу та згідно функційних обов’язків. 

• визначає права та обов’язки працівників підрозділу; 
• готує і вносить ректору університету пропозиції щодо заохочення і 

накладення дисциплінарних стягнень на працівників оркестру; 
• розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності роботи оркестру, підвищення кваліфікації працівників, 
здійснює розподіл обов’язків між працівниками підрозділу; 

• забезпечує дотримання працівниками підрозділу вимог Закону 
України «Про охорону праці» та додержання ними правил внутрішнього 
трудового розпорядку; 

• виконує інші завдання, покладені на нього ректором університету та 
безпосередніми начальниками.  
 

 
6. Організація роботи 
6.1. Оркестр проводить свою діяльність відповідно до календарних  планів 

університету.  
6.2. Структура оркестру та його штат затверджуються наказом Голови 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
6.3. Положення про оркестр затверджується ректором університету;  
6.4. Посадові інструкції диригента оркестру та працівників оркестру 

затверджуються ректором університету. 
6.5. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, 

соціальне і побутове забезпечення осіб молодшого начальницького складу і 
працівників оркестру визначаються ректором університету. 

6.6.  Період відпустки встановлюється одночасно для всього складу 
оркестру з урахуванням плану його роботи та підготовки нових концертних 
програм. 



 
 
 

 
7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами 
7.1. У взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами 

університету оркестр керується Кодексом цивільного захисту України, Кодексом 
законів про працю України, Положенням про порядок проходження служби 
цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами, Статутом Університету та цим 
Положенням. 
 
 
 
 
 
 
Диригент оркестру                                     
лейтенант служби цивільного захисту                ____________   Г.В. Зуб 
 
 
 
 
 
  
 

 
ПОГОДЖЕНО: 

 
Проректор з персоналу 
полковник служби цивільного захисту               ____________   В.М. Попов 
 
Начальник відділу  
адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту         ____________   С.С. Щербак 
 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту            ____________    В.Д. Тогобицька 
 
 
 
 
 
 


