
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   07    “          04              2016 р.             м. Харків             №      73         .  
.  
Про підсумки стройового огляду 
особового складу університету 
 
 На виконання наказу НУЦЗ України від 24 березня 2016 року № 66 «Про 
підготовку та проведення стройового огляду особового складу університету», з 
метою перевірки стройової виучки, злагодженості підрозділів, дотримання 
правил носіння встановленого форменого одягу 04 та 05 квітня 2016 року було 
проведено стройовий огляд особового складу університету. Під час проведення 
стройового огляду серед курсантських підрозділів було виявлено ряд недоліків 
стосовно вимог виконання стройових прийомів та дисципліни строю, які 
зазначені у стройовому статуті збройних сил України, що вказує на послаблений 
контроль з боку керівництва курсів.  

За підсумками стройового огляду  
НАКАЗУЮ: 
 
1. Серед курсантських підрозділів визнати кращими та розподілити місця: 
1.1. 1 місце - 5 курс факультету № 2 (начальник курсу полковник служби 

цивільного захисту Байбак О.Ю.); 
1.2. 2 місце - 5 курс факультету № 4 (начальник курсу полковник служби 

цивільного захисту Нечипоренко М.М.); 
1.3. 3 місце - 4 курс факультету № 2 (начальник курсу полковник служби 

цивільного захисту Байбак О.Ю.); 
2. Проректору – начальнику відділу організації служби полковнику служби 

цивільного захисту Семківу О.М. розглянути питання щодо заохочення 
керівництва курсів за якісну підготовку особового складу до стройового огляду.  

3. Керівникам структурних підрозділів проконтролювати усунення 
виявлених недоліків підлеглими та доповісти проректору – начальнику відділу 
організації служби. 

4. Начальникам курсів більш ефективно використовувати час, відведений на 
проведення ранкових оглядів та стройових занять. Під час проведення занять зі 
стройової підготовки з особовим складом курсантів звернути увагу на 
дисципліну строю та виконання стройових вимог.  

5. 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  
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