
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   31     “            08           2016 р.             м. Харків             №        169     .  
 
Про визначення окремих 
категорій особового складу на 
2016-2017 навчальний рік 
 

На виконання вимог Закону України від 13 січня 2005 року 2342-ІV «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою забезпечення соціального 
супроводу навчання та службової діяльності курсантів університету, які є 
сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування та дітьми, які є 
членами сімей працівників цивільного захисту загиблих під час виконання 
службових обов’язків 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список курсантів університету, які є сиротами, дітьми, які 

залишилися без батьківського піклування, та дітьми, які є членами сімей 
працівників цивільного захисту загиблих під час виконання службових 
обов’язків (додається). 

2. Начальникам курсів, відділу матеріального забезпечення (Степанко О.В.), 
відділу економіки і фінансів (Чистякова Л.І.) забезпечити виконання заходів 
соціального супроводу навчання та службової діяльності курсантів університету, 
які є сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування та дітьми, 
які є членами сімей працівників цивільного захисту загиблих під час виконання 
службових обов’язків. 

3. Керівникам факультетів, де є курсанти зазначеної категорії, взяти на 
особистий контроль питання їх навчання та службової діяльності. У термін до 
трьох діб надавати письмово через відділ виховної та соціально-гуманітарної 
роботи (Хуртов Ю.М.) інформацію про осіб, у яких виникають законні підстави 
щодо включення (виключення) до затвердженого списку. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з персоналу 
полковника служби цивільного захисту Попова В.М. 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                             В.П. Садковий 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту    В.В. Коврегін 
 
Проректор з персоналу 
полковник служби цивільного захисту    В.М. Попов 
 
Начальник відділу  
адміністративної роботи 
підполковник служби цивільного захисту   С.С. Щербак 
 
Начальник сектора з питань запобігання  
та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту   С.О. Скляров 
 
Начальник юридичного сектора  
майор служби цивільного захисту                        В.Д. Тогобицька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 1 прим.: 
1. до справи 
Муртазіна 
31.08.2016 



 
Додаток 

до наказу НУЦЗ України  
31.08.2016 № 169            

 
Список курсантів університету, 

які є сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування та дітьми, 
які є членами сімей працівників цивільного захисту загиблих під час виконання 

службових обов’язків  
 

№ 
з/п П І Б Курс  

та факультет Статус 

1.  Кукшин  
Іван Миколайович 

1 курс 
Пожежної безпеки сирота 

2.  Кукшина  
Яна Миколаївна 

1 курс 
Пожежної безпеки сирота 

3.  Суходол  
Дмитро Сергійович 

1 курс 
Пожежної безпеки 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

4.  Аністратенко  
Олексій Олегович 

2 курс  
Цивільного захисту сирота 

5.  
Бугаков  

Олександр 
Володимирович 

2 курс 
Пожежної безпеки сирота 

6.  Іванов  
Андрій Сергійович 

2 курс  
Техногенно-екологічної 

безпеки 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

7.  Бунь  
Карина В’ячеславівна 

2 курс  
Соціально-

психологічний 

дитина,  яка є членом сім’ї 
працівника цивільного захисту 

загиблого під час виконання 
службових обов’язків 

8.  Ульянцева  
Олександра Сергіївна   

2 курс  
Соціально-

психологічний 

дитина,  яка є членом сім’ї 
працівника цивільного захисту 

загиблого під час виконання 
службових обов’язків 

9.  
Рачок 

Олександр 
Олександрович 

3 курс 
Оперативно-рятувальних 

сил 
сирота 

10.  Сажин 
Василь Петрович 

3 курс  
Соціально-

психологічний 

дитина,  яка є членом сім’ї 
працівника цивільного захисту 

загиблого під час виконання 
службових обов’язків 

11.  
Кулик  

Михайло 
Владиславович 

3 курс  
Соціально-

психологічний 

дитина,  яка є членом сім’ї 
працівника цивільного захисту 

загиблого під час виконання 
службових обов’язків 

12.  
Дудаль 

Олександр 
Сергійович 

4 курс 
Цивільного захисту 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

13.  
Кульков 
Дмитро 

Олександрович 

4 курс 
Оперативно-рятувальних 

сил 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 



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

14.  Морук 
Василь Валентинович 

4 курс 
Оперативно-рятувальних 

сил 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

15.  
Бурий 

Костянтин 
Миколайович 

4 курс 
Цивільного захисту 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

16.  Свірська 
Олександра Сергіївна 

4 курс 
Соціально-

психологічний 
сирота 

17.  
Сухоруков 
Олександр 

Олександрович 

4 курс 
Цивільного захисту сирота 

18.  Харченко 
Оксана Олексіївна 

4 курс 
Соціально-

психологічний  

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

19.  Чумаченко 
Тарас Віталійович 

4 курс 
Соціально-

психологічний 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 

20.  
Максютін 

Сергій 
Олександрович 

5 курс 
Цивільного захисту сирота 

21.  
Морозов 
Михайло 

Максимович 

5 курс 
Оперативно-рятувальних 

сил 

дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування 


