
 

ДСНС України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії  

Національного університету цивільного захисту України  

 
25 квітня 2019 року м. Харків №5 

 
початок: 10.00 

закінчення: 10.30 

 

Головуючий: Садковий В.В. 

Секретар: Асоцький В.В. 

Присутні:  

Назаров О.О., Попов Віт.М., Євланова Г.В., Піксасова Н.А., Андронов В.А., Коврєгін В.В., 

Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., Попов В.М., Ромін А.В., Семків О.М., Скляров С.О., 

Тітаренко А.В., Удянський М.М. 

 

Порядок денний: 

1. Допуск до складання вступних іспитів осіб, що завершили навчання на 

підготовчих курсах університету 

Доповідач: Асоцький В.В. 

2. Інформацію про проведення роботи щодо заходів, які запобігають 

зловживанням службовим становищем та проявом корупції і хабарництва під час 

вступної компанії  

Доповідач: Скляров С.О. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії університету підполковника 

служби цивільного захисту Асоцького В.В. 

Відповідно до плану роботи приймальної комісії на 2019 рік на протязі трьох місяців в 

університеті проводилися заняття на підготовчих курсах які відвідували 11 майбутніх 

абітурієнтів. Завершальним етапом цих занять є складання випускних іспитів. Пропонується 

допустити до складання цих іспитів нижче перелічених осіб: 

Григорова Марина Павлівна; 

Дягілєв Кирило Андрійович; 

Євсович Сергій Юрійович; 

Коляда Данило Юрійович; 

Курганський Владислав Олександрович; 

Прилуцький Артем Васильович; 

Ощаповський Богдан Сергійович; 

Саєнко Ілля Петрович; 

Філіпченкова Каріна Дмитрівна; 

Фрезе Аделіна Володимирівна; 



Хорошилов Олександр Сергійович 

 

В разі успішного складання іспитів, переліченим особам, під час вступу до 

університету, будуть нараховані додаткові бали у розмірі 5% від середньої кількості балів, 

набраних на випускних іспитах. 
 

1. ВИРІШИЛИ: 

Допустити зазначених абітурієнтів до складання вступних іспитів. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Члена приймальної комісії університету полковника служби цивільного захисту 

Склярова С.О.  

Скляров С.О. доповів про проведенню роботи щодо заходів, які запобігають 

зловживанням службовим становищем та проявом корупції і хабарництва під час вступу до 

університету. Доповідач зазначив, що план заходів в цілому виконується, забезпечено 

функціонування консультаційного телефону з питань вступу до університету та телефону 

довіри. Члени приймальної комісії забезпечують прозорість вступної кампанії висвітлюючи 

її у ЗМІ та на сайті університету. Майбутнім абітурієнтам роз'яснюється порядок роботи та 

повноваження приймальної комісії, систему оцінювання знань, порядок і терміни надання 

апеляцій тощо. 

Скляров С.О. звернув увагу відповідального секретаря приймальної комісії 

університету на необхідності розміщення на стендах приймальної комісії телефонів довіри 

університету, ДСНС України та МОН України. 

 

2. ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Склярова С.О. взяти до відома.  

 

 

 

 

Головуючий: 

голова приймальної комісії університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                В.П. Садковий 

 

 

Секретар: 

відповідальний секретар 

приймальної комісії університету 

підполковник служби цивільного захисту       В.В. Асоцький 


