
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 13 “           08         2016 р.             м. Харків             № 149.  
 
Про проведення заходів щодо 
посилення несення служби 
в університеті 
 
 
 

З метою організації заходів щодо посилення та недопущення 
несанкціонованого доступу до будівель 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Проректору-начальнику відділу організації служби полковнику 
служби цивільного захисту Семківу О.М. на період з 13 серпня 2016 року до 
особливого розпорядження: 

1.1. посилити контроль за виконанням перепускного режиму та 
несенням служби в університеті шляхом проведення перевірок керівництвом 
університету, відповідальними факультетів та черговими університету; 

1.2. для посилення несення служби на КПП-2, КПП-3 та КПП-4 в 
університеті по вул. Чернишевська, 94 та КПП в університеті по вул. Баварська, 
7  додатково призначити по одному помічнику; 

1.3. в університеті по вул. Баварська, 7 з 19.00 до 07.00 із числа 
чергового підрозділу призначити по одному додатковому патрульному на 
кожний пост; 

1.4. призначати патруль для патрулювання території, прилеглої до 
адміністративних будівель Національного університету цивільного захисту 
України по вул. Алчевських, вул. Олеся Гончара, вул. Чернишевській. 

1.5. заборонити надання дозволу на одноразові перепустки на КПП-2 та 
КПП-4 в університеті по вул. Чернишевська, 94 та КПП в університеті по 
вул. Баварська, 7 для проходу до університету; 

1.6. дозволяти допуск на територію університету сторонніх осіб тільки з 
особистого наказу ректора або особи, виконуючої його обов'язки, а також за 
заявками проректорів; при цьому додавати одноразову перепустку з 
відповідною відміткою у книзі відвідувачів; 

1.7. для здійснення перевірок допускати осіб тільки за приписом  
Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій; 
 
 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



1.8. у випадку здійснення перевірок представниками відповідних 
контролюючих органів доповідати старшому оперативної групи ДСНС України 
та допускати до перевірки тільки з його дозволу; 

2. Начальникам факультетів № 1, № 2, № 3 та №4  полковнику служби 
цивільного захисту Роміну А.В., полковнику служби цивільного захисту 
Безуглову О.Є., полковнику служби цивільного захисту Куфлієвському А.С., 
полковнику служби цивільного захисту Удянському М.М.: 

2.1. забезпечити постійну готовність чергового підрозділу ; 
2.2. забезпечити наявність на курсах наступного майна: 
- робочих рукавиць (з урахуванням кількості особового складу) ; 
- ліхтарів кишенькових – 3 шт.; 
- ліхтарів групових – 1 шт.; 
- сигнальних засобів для пересування особового складу.; 
- комплектів для ремонту одягу та взуття. 
2.3. призначити відповідальних осіб для отримання зі складів 

університету продовольчого пайку, речового та спеціального майна. 
3. Відповідальним факультетів здійснювати контроль за особовим 

складом факультетів знаходячись на території університету з 18.00 до 08.00. 
4.  Особовому складу університету буди постійно на зв’язку. 
5.  В разі загально університетського  збору особовому складу 

університету прибути у встановлений час. 
6. Начальнику навчальної пожежно-рятувальної частини підполковнику 

служби цивільного захисту Полковниченку Д.Ю. провести комплекс заходів 
щодо підвищення бойової готовності навчальної пожежно-рятувальної частини. 

7. Начальнику навчальної пожежно-рятувальної частини підполковнику 
служби цивільного захисту Полковниченку Д.Ю., начальнику сектора 
технічного забезпечення підполковнику служби цивільного захисту Плигуну 
А.А.: 

7.1 провести перевірку технічного стану автотранспорту; 
7.2. провести перевірку наявності пального; 
7.3. забезпечити постійну готовність водіїв до дій за призначенням. 
8. Завідуючому сектору продовольчого забезпечення відділу 

матеріального забезпечення Подорваному В.К. у разі необхідності забезпечити: 
8.1. оперативне прибуття начальника складу продовольчого 

забезпечення; 
8.2. видачу продовольчого пайку особовому складу черговому 

підрозділу (з розрахунку на три доби). 
9. Начальнику відділу матеріального забезпечення підполковнику 

служби цивільного захисту Степанку О.В. забезпечити: 
9.1. оперативне прибуття особового складу відділення на випадок видачі 

майна чергового підрозділу; 
9.2. підготовку та комплектацію підмінного одягу за сезоном. 
10. Начальнику відділу телекомунікацій підполковнику служби ЦЗ 

Дудаку С.О. щоденно перевіряти технічний стан засобів зв’язку. 
11. Начальнику медико-санітарної частини полковнику служби 

цивільного захисту Приходьку Ю.О.: 
11.1. укомплектувати медикаменти та медичне майно для забезпечення 



надання медичної допомоги  черговому підрозділу; 
11.2. забезпечити медичне супроводження чергового підрозділу 

медичними бригадами першої і другої черги в складі лікаря та фельдшера; 
11.3. забезпечити постійну готовність персоналу медико-санітарної 

частини до дій за призначеннями. 
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

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



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор університету 
полковник служби цивільного захисту          В.В. Коврегін 
 
Проректор-начальник відділу організації служби 
полковник служби цивільного захисту                                         О.М. Семків 
 
Начальник відділу адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту                                   С.С. Щербак 
 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту                                                В.Д. Тогобицька 
  
Начальник сектора з питань  
запобігання та виявлення корупції  
підполковник служби цивільного захисту                           С.О. Скляров  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2.прим.:  
1. до справи 
2. ВОС 
Явтушенко 
13.08.2016 р. 
 


