
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“    17    “          10              2016 р.             м. Харків             №     204     .  
 
Про проведення щорічного  
флюорографічного обстеження 
курсантів та студентів   
 
          На виконання Закону України „Про боротьбу із захворюванням на 
туберкульоз” від 05.07.2001 року № 2586 – ІІІ та з метою збереження здоров'я 
особового складу університету  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Начальнику медико-санітарної частини-лікарю полковнику служби 
цивільного захисту Приходьку Ю.О.: 

1.1. У період з 19 жовтня по 16 грудня 2016 року організувати та 
провести флюорографічне обстеження курсантів та студентів університету на 
базі рентгенологічного кабінету поліклінічного відділення №1міської клінічної 
лікарні №27, м. Харків, вул. Пушкінська 32 (за домовленістю). 

1.2. Особисто контролювати якість, повноту та дотримання графіка 
проведення обстеження.  

1.3. Доповісти про результати флюорографічного обстеження на 
засіданні ректорату 19.12.2016. 

2. Начальникам факультетів №№ 1, 2, 3, 4 (Ромін А.В., Безуглов О.Є., 
Куфлієвський А.С., Удянський М.М.) та декану факультету   № 5 (Мєтєльов 
О.В.): 

2.1. Направляти курсантів та студентів контрактної форми навчання, 
яким виповнилося 18 років, на обстеження у кількості до 30 осіб на день згідно 
з графіком (Додаток №1). 

2.2. Надати до 16 грудня 2016 року до медико-санітарної частини 
інформацію щодо проходження студентами флюорографічного обстеження. 

2.3.  Студентів та курсантів, які не пройшли флюорографічне обстеження 
до визначеного терміну, до занять не допускати. 

3.  Контроль за виконанням цього 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. 2 прим. 
1. до справи; 
2. МСЧ 
Приходько Ю.О. 
17.10.2016 



Додаток №1 
до наказу  

НУЦЗ України № ___ 
від „17” жовтня 2016 р. 

 
Г Р А Ф І К 

проведення флюорографічного обстеження особового складу університету 
 

Дата Місце проведення Час проведення Підрозділи  
19 – 31 
жовтня 

вул. Пушкінська 32, 
поліклінічне відділення 

№1МКЛ №27 

понеділок-п’ятниця  
13.30 – 16.00 
субота 9.00-11.00 

 
факультет №1 

 
01 – 09 

листопада 
вул. Пушкінська 32, 

поліклінічне відділення 
№1МКЛ №27 

понеділок-п’ятниця  
13.30 – 16.00 
субота 9.00-11.00 

 
факультет №2 

10 – 18 
листопада  

вул. Пушкінська 32, 
поліклінічне відділення 

№1МКЛ №27 

понеділок-п’ятниця  
13.30 – 16.00 
субота 9.00-11.00 

 
факультет №3 

19 листопада 
– 03 грудня 

вул. Пушкінська 32, 
поліклінічне відділення 

№1МКЛ №27 

понеділок-п’ятниця  
13.30 – 16.00 
субота 9.00-11.00 

 
факультет №4 

05 – 16 грудня вул. Пушкінська 32, 
поліклінічне відділення 

№1МКЛ №27 

понеділок-п’ятниця  
13.30 – 16.00 
субота 9.00-11.00 

 
факультет №5 

 
1. Керівники факультетів самостійно визначають перелік особового складу з 
наповненням до 30 осіб на день та направляють його на обстеження у відведені 
дні. 
2. Осіб, яким виповнюється 18 років поза визначеним факультету графіком, 
направляти на обстеження індивідуально за погодженням з начальником МСЧ. 
3.   Відповідальні від факультетів за проходження обстеження курсантами та 
студентами виникаючі технічні та організаційні перешкоди узгоджують з 
начальником МСЧ. 
 

 
Начальник медико-санітарної частини-лікар 
полковник служби цивільного захисту                                 Ю.О. Приходько 
 


