
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(з основної діяльності)

“      04    “             01                   2016 р.             м. Харків           №      1         .   

Про затвердження Положення та 
складу комісій університету 

1.  Відповідно  до  вимог  Порядку  проведення  атестування  осіб  рядового  і
начальницького  складу  в  органах  і  підрозділах  цивільного  захисту,
затвердженого наказом МВС України від 10.09.2014 року № 929 затвердити
Положення про атестаційну комісію Національного університету цивільного
захисту України,  схему атестування осіб рядового і начальницького складу,
що проводиться  атестаційною комісією за посадами та  склад Атестаційної
комісії Національного університету цивільного захисту України на 2016 рік,
що додається.

2. Відповідно до вимог наказів МВС України від 23.04.2015 року № 475 «Про
затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту»,  від 14.08.2015 року № 975 «Про затвердження
Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій»  та  з  метою
забезпечення  законності  при  обчисленні  стажу  служби  для  виплати
відсоткової  надбавки  за  вислугу  років  особам  рядового  і  начальницького
складу,  стажу  роботи  для  виплати  відсоткової  надбавки  за  вислугу  років
працівникам, стажу наукової роботи для виплати надбавки за стаж наукової
роботи  науковим  працівникам  університету  та  обґрунтованості  зазначених
виплат,  затвердити  склад  Комісії  Національного  університету  цивільного
захисту  України  з  установлення  стажу  служби  (роботи)  для  виплати
відсоткової  надбавки  за  вислугу  років  (за  стаж  наукової  роботи),  що
додається.

3. Наказ оголосити за належністю.

Ректор університету
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                   В.П. Садковий



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НУЦЗУ від 

        04.01.2016 р. № 1

ПОЛОЖЕННЯ 
про атестаційну комісію Національного університету цивільного захисту

України

1. Положення  про  атестаційну  комісію  Національного  університету
цивільного захисту України (далі - Положення) розроблено відповідно до
вимог Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького
складу  в  органах  і  підрозділах  цивільного  захисту,  затвердженого
наказом МВС України від 10.09.2014 року № 929.

2. Атестаційна  комісія  Національного  університету  цивільного  захисту
України  (м.  Харків)  (далі  –  Атестаційна  комісія)  є  постійно  діючим
колегіальним органом.

3. У своїй діяльності Атестаційна комісія керується Конституцією України,
законами України, чинними нормативно-правовими актами, Положенням
про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового
і  начальницького  складу,  Порядком  проведення  атестування  осіб
рядового  і  начальницького  складу  в  органах і  підрозділах  цивільного
захисту та цим Положенням. 

4. Атестаційна комісія проводить атестування:
- заступників начальника Черкаського інституту пожежної безпеки імені

Героїв Чорнобиля; 
- осіб рядового і начальницького складу університету;
- курсантів,  ад’юнктів,  докторантів,  слухачів (денної  форми навчання),

перед закінченням навчання. 

5. На засіданні Атестаційної комісії розглядаються наступні питання:
- атестаційні  листи  на  осіб  рядового  і  начальницького  складу,  згідно

плану атестування;
- кандидати до призначення на вищі посади;
- кандидати до переміщення на нижчі посади;
- звільнення  зі  служби  цивільного  захисту  осіб  рядового  і

начальницького складу;
- атестаційні  листи  на  курсантів,  ад’юнктів,  докторантів,  слухачів

(денної форми навчання), перед закінченням навчання.

6. Атестаційна комісія створюється у складі:



голова комісії – проректор з персоналу;
заступник голови комісії – начальник навчально-методичного відділу;
члени комісії  – начальники факультетів;  декан факультету;  начальник
кафедри фізичної підготовки;  начальник відділу персоналу;  начальник
відділу  виховної  та  соціально-гуманітарної  роботи;  заступник
начальника  науково-дослідного  центру;  начальник  сектора
психологічного забезпечення;  начальник сектора з питань запобігання
та  виявлення  корупції;  начальник  юридичного  сектора;  начальник
відділу економіки і фінансів;
секретар комісії – працівник відділу персоналу.

7. Організація  заходів  з  підготовки  засідання  Атестаційної  комісії
забезпечується  головою  комісії  або  заступником  голови  комісії.
Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше
ніж дві третини її складу. 

8. Атестаційний  лист  розглядається  на  засіданні  Атестаційної  комісії   у
присутності  особи,   яка  атестується.  Атестаційний  лист  складається
безпосереднім  керівником  за  умови  спільної  служби  з  підлеглим  не
менше 3 місяців. Перед складанням атестаційного листа безпосередній
керівник  зобов'язаний  ознайомитись  з  вимогами  Порядку  проведення
атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів
цивільного  захисту.  Начальники,  які  складають  на  своїх  підлеглих
атестаційний  лист,  відповідають  за  об’єктивність  характеристик,
обґрунтованість висновків і рекомендацій.

9. Рішення  Атестаційною комісією приймається  відкритим  голосуванням
більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови Атестаційної комісії.

10. Повноваження  голови  Атестаційної  комісії, секретаря  Атестаційної
комісії, членів Атестаційної комісії.
1) Голова Атестаційної комісії:
 визначає періодичність засідань;
 визначає дату та місце проведення засідань;
 веде засідання Атестаційної комісії;
 оголошує порядок денний засідання та його регламент;
 забезпечує дотримання регламенту присутніми на засіданні;
 підписує протокол засідання та підводить підсумки його проведення.
Заступник голови Атестаційної комісії виконує обов’язки голови у разі
його відсутності, а за відсутності заступника голови Атестаційної комісії
за  рішенням  комісії  -  один  з  її  членів  з  прийняттям  відповідного
протокольного рішення.
2) Секретар Атестаційної комісії:



 готує матеріали до розгляду Атестаційною комісією;
 повідомляє членів комісії та керівників осіб, які атестуються, про дату,

час та місце проведення Атестаційної комісії;
 веде діловодство;
 за вказівкою голови  Атестаційної комісії  регулює вирішення інших

питань, пов’язаних з роботою Атестаційної комісії.
Секретар Атестаційної комісії не має права дорадчого голосу та не бере
участі в голосуванні.

3) Члени Атестаційної комісії мають право:
 ознайомлюватися з документами і матеріалами, поданими на розгляд

Атестаційної комісії;
 заявляти  клопотання,  висловлювати  міркування  з  питань,  що

розглядаються;
 висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;
 ініціювати проведення позачергового засідання Атестаційної комісії.
Члени  Атестаційної комісії беруть участь у прийнятті рішення шляхом
відкритого голосування.

11. До роботи в засіданні Атестаційної комісії за рішенням голови комісії
можуть  залучатися  крім  членів  комісії,  керівники  структурних
підрозділів університету.

12. Засідання  Атестаційної  комісії  оформлюється  протоколом,  який
підписують голова,  секретар комісії та усі присутні на засіданні члени
комісії.

13. Атестаційні висновки затверджуються ректором університету.

14. Атестування  осіб  рядового  і  начальницького  складу  Черкаського
інституту  пожежної  безпеки  ім.  героїв  Чорнобиля  проводиться
Атестаційною комісією інституту.

Проректор з персоналу
полковник служби цивільного захисту                                               В.М. Попов



ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту В.Д. Тогобицька



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НУЦЗУ від

      04.01.2016 р. № 1

Схема
атестування осіб рядового і начальницького складу за посадами, що проводиться атестаційною комісією 

Національного університету цивільного захисту України 

№
з/п

Посада особи, яка атестується Хто складає,
підписує
атестацію

Назва атестаційної
комісії, яка
розглядає
атестацію

Хто дає висновок
на атестування

Хто затверджує
атестаційний лист

1. Заступник начальника інституту, помічник ректора, 
учений секретар, начальник факультету, центру, 
відділу, лабораторії, сектора (самостійного), служби, 
частини, ад’юнктури, докторантури, магістратури, 
навчального полігону, групи, оркестру, клубу 

Проректор
(куратор  за
напрямком)

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

2. Заступник начальника факультету, начальник 
кафедри, начальник курсу, старший викладач-
методист, викладач-методист, старшина факультету 

Начальник
факультету

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Проректор (куратор
за напрямком)

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

3. Старший науковий співробітник, науковий 
співробітник науково-дослідного центру

Проректор  з
наукової роботи-
начальник
центру

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

4. Посади, що заміщаються особами рядового та 
начальницького складу структурних підрозділів 
університету 

Безпосередній
керівник
структурного
підрозділу
університету 

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Проректор (куратор
за напрямком) 

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України



5. Посади, що заміщаються особами рядового та 
начальницького складу структурних підрозділів 
факультету, центру, групи

Безпосередній
керівник
структурного
підрозділу 

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Начальник
факультету,
центру, групи

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

6. Начальник складу Начальник
сектора
мобілізаційної
роботи 

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Проректор (куратор
за напрямком)

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

7. Курсант,  слухач (денної форми навчання) Начальник
курсу,
начальник
магістратури

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Начальник
факультету

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України

8. Ад’юнкт, докторант Начальник
докторантури,
ад’юнктури 

Атестаційна
комісія  НУЦЗ
України

Проректор  з
наукової роботи

Ректор  Національного
університету цивільного
захисту України



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НУЦЗУ від 
04.01.2016 р. № 1            

.      
       

СКЛАД  АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Національного університету цивільного захисту України

Голова комісії  проректор  з  персоналу ПОПОВ  Вадим  Михайлович,
полковник служби цивільного захисту

Заступник 
голови комісії

 начальник навчально-методичного відділу МОРОЗОВ
Андрій  Іванович,  полковник  служби  цивільного
захисту

Члени комісії  начальник  факультету  оперативно-рятувальних  сил
БЕЗУГЛОВ  Олег  Євгенійович,  полковник  служби
цивільного захисту

 начальник  сектора  психологічного  забезпечення
КОСОЛАПОВ  Олексій  Миколайович,  майор  служби
цивільного захисту

 начальник  кафедри  фізичної  підготовки
КРАСНОКУТСЬКИЙ  Микола  Іванович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник  соціально-психологічного  факультету
КУФЛІЄВСЬКИЙ  Андрій  Станіславович,  полковник
служби цивільного захисту

 МЄТЄЛЬОВ  Олександр  Володимирович,  декан
факультету  техногенно-екологічної  безпеки,  Голова
Ради ветеранів університету

 начальник  відділу  персоналу  НЕДІЛЬКО  Ірина
Анатоліївна, полковник служби цивільного захисту

 проректор – начальник факультету цивільного захисту
РОМІН  Андрій  Вячеславович,  полковник  служби
цивільного захисту 

 заступник  начальника  науково-дослідного  центру-
начальник  відділу  організації  науково-дослідної
роботи  РИБКА  Євгеній  Олексійович,  майор  служби
цивільного захисту

 начальник сектора з питань запобігання та виявлення
корупції  СКЛЯРОВ  Станіслав  Олександрович,



підполковник служби цивільного захисту

 начальник  юридичного  сектора  ТОГОБИЦЬКА
Віолета  Джемалівна,  майор  служби  цивільного
захисту

 начальник  факультету  пожежної  безпеки
УДЯНСЬКИЙ  Микола  Миколайович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник відділу виховної та соціально-гуманітарної
роботи  ХУРТОВ  Юрій  Миколайович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник  відділу економіки і фінансів ЧИСТЯКОВА
Лариса  Іванівна,  підполковник  служби  цивільного
захисту

Секретар 
комісії

 інспектор  відділу  персоналу  БУЛАЙТІС  Андрій
Віталійович,  старший  лейтенант  служби  цивільного
захисту



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НУЦЗУ від 
04.01.2016 р. № 1            

СКЛАД  КОМІСІЇ
Національного університету цивільного захисту України

з установлення стажу служби (роботи) для виплати відсоткової надбавки 
за вислугу років (за стаж наукової роботи)

Голова комісії  полковник  служби  цивільного  захисту  КОВРЕГІН
Володимир Володимирович, перший проректор 

Члени комісії  полковник служби цивільного захисту ПОПОВ Вадим
Михайлович, проректор з персоналу

 полковник  служби  цивільного  захисту  НЕДІЛЬКО
Ірина Анатоліївна, начальник відділу персоналу

 підполковник  служби  цивільного  захисту
ЧИСТЯКОВА  Лариса  Іванівна,  начальник  відділу
економіки і фінансів

 майор  служби  цивільного  захисту  ТОГОБИЦЬКА
Віолета Джемалівна, начальник юридичного сектора 

 МОЛОДИКА  Євген  Анатолійович,  голова
профспілкового комітету

Секретар 
комісії

 підполковник  служби  цивільного  захисту
ЖИВОТЧЕНКО  Володимир  Вікторович,  старший
інспектор відділу персоналу


