
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

«  11 »            11               2016 р.                 м. Харків             №     229      .  
 
Про внесення змін до Порядку організації 
служби та забезпечення внутрішнього 
порядку в університеті у 2016-2017 році  

 
  Наказом НУЦЗ України (з основної діяльності) від 31серпня 2016 року 
№167 «Про затвердження Порядку організації служби та забезпечення 
внутрішнього порядку в університеті у 2016-2017 році» затверджено Порядок 
організації служби та забезпечення внутрішнього порядку в університеті у 
2016-2017 році. 
  У зв’язку зі службовою необхідністю та з метою забезпечення належної 
організації служби 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до Порядку організації служби та забезпечення 
внутрішнього порядку в університеті у 2016-2017 році, виклавши п.3 у 
наступній редакції: 
 «3. Чергові підрозділи в університеті по вул. Чернишевська, 94 та по вул. 
Баварська, 7 призначаються в кількості 20 курсантів згідно з відомостями нарядів; 
чергові підрозділи викликаються для посилення охорони об’єктів та у випадку 
пожежі, стихійного лиха чи виникнення інших надзвичайних ситуацій; 
 Для охорони території навчально-спортивного комплексу (далі НСК), 
окремого поста навчальної пожежно-рятувальної частини (далі ОП НПРЧ) та 
їдальні, що будується, з чергового підрозділу призначається позмінно по дві особи, 
які несуть службу по охороні території шляхом патрулювання з 20.00 до 06.00. 
 Охорона  їдальні, що будується, у робочі дні з 17.00 до 20.00, у передвихідні і 
передсвяткові дні з 15.00 до 20.00 та у вихідні і святкові дні з 06.00 до 20.00 
здійснюється нарядом КПП-5 шляхом патрулювання.  
 Кожна зміна у темний час доби обов’язково повинна мати при собі ліхтар.» 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора – начальника 
відділу організації служби полковника служби цивільного захисту Семківа О.М.  
 
Ректор університету  
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                       В.П.Садковий 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надр. 2 прим. 
1. до справи 
2. ВОС 
Щербак 
11.11.16 


