
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“  13  “          04         2016 р.                   м. Харків             №  80    
.  
 
Про затвердження Положень про 
структурні підрозділи університету 
 
 

Відповідно до наказу ДСНС України від 29.01.2016 року №44 «Про 
здійснення організаційно-штатних заходів у Національному університеті 
цивільного захисту України», Статуту Національного університету 
цивільного захисту України  
НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

2. Затвердити Положення про службу охорони праці  Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

3. Затвердити Положення про науково-методичний центр 
навчальних закладів сфери цивільного захисту України (додається).  

4. Затвердити Положення про навчально-науково-виробничий центр 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

5. Затвердити Положення про науково-дослідний центр 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

6. Затвердити Положення про центр інформаційних технологій 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

7. Затвердити Положення про відділ адміністративної роботи 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

8. Затвердити Положення про навчально-методичний відділ 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

9. Затвердити Положення про відділ персоналу Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

10. Затвердити Положення про відділ зв’язків зі засобами масової 
інформації та роботи з громадськістю Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



11. Затвердити Положення про відділ міжнародних зв’язків та 
підготовки іноземних громадян Національного університету цивільного 
захисту України (додається). 

12. Затвердити Положення про відділ виховної та соціально-
гуманітарної роботи Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

13. Затвердити Положення про відділ організації експлуатації 
нерухомого майна Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

14. Затвердити Положення про відділ економіки і фінансів 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

15. Затвердити Положення про відділ матеріального забезпечення 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

16. Затвердити Положення про відділ організації служби 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

17. Затвердити Положення про відділ телекомунікацій 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

18. Затвердити Положення про відділ інформаційно-технічного 
забезпечення центру інформаційних технологій Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

19. Затвердити Положення про відділ інформатизації та 
комп’ютерних систем навчання центру інформаційних технологій 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

20. Затвердити Положення про відділ організації науково-дослідної 
роботи науково-дослідного центру Національного університету цивільного 
захисту України (додається). 

21. Затвердити Положення про науковий відділ з проблем цивільного 
захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

22. Затвердити Положення про сектор редакційно-видавничої 
діяльності Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

23. Затвердити Положення про юридичний сектор Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

24. Затвердити Положення про режимно-таємний сектор 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

25. Затвердити Положення про сектор мобілізаційної роботи 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

26. Затвердити Положення про сектор по роботі з перемінним 
складом Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

27. Затвердити Положення про сектор психологічного забезпечення 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

28. Затвердити Положення про сектор технічного забезпечення 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 



29. Затвердити Положення про факультет цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

30. Затвердити Положення про кафедру управління та організації 
діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

31. Затвердити Положення про кафедру наглядово-профілактичної 
діяльності факультету цивільного захисту Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

32. Затвердити Положення про кафедру піротехнічної та спеціальної 
підготовки факультету цивільного захисту Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

33. Затвердити Положення про навчальну науково-дослідну 
лабораторію піротехнічних та спеціальних робіт кафедри піротехнічної та 
спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

34. Затвердити Положення про кафедру організації та технічного 
забезпечення аварійно-рятувальних робіт факультету цивільного захисту 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

35. Затвердити Положення про кафедру публічного адміністрування 
факультету цивільного захисту Національного університету цивільного 
захисту України (додається). 

36. Затвердити Положення про факультет оперативно-рятувальних 
сил Національного університету цивільного захисту України (додається). 

37. Затвердити Положення про кафедру пожежної тактики та 
аварійно-рятувальних робіт  Національного університету цивільного захисту 
України (додається). 

38. Затвердити Положення про кафедру інженерної та аварійно-
рятувальної техніки факультету оперативно-рятувальних сил Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

39. Затвердити Положення про кафедру пожежної та рятувальної 
підготовки факультету оперативно-рятувальних сил Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

40. Затвердити Положення про кафедру спеціальної хімії та хімічної 
технології факультету оперативно-рятувальних сил Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

41. Затвердити Положення про соціально-психологічний факультет 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

42. Затвердити Положення про кафедру психологію діяльності в 
особливих умовах соціально-психологічного факультету Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

43. Затвердити Положення про кафедру соціальних і гуманітарних 
дисциплін соціально-психологічного факультету Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 



44. Затвердити Положення про кафедру мовної підготовки 
соціально-психологічного факультету Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

45. Затвердити Положення про факультет пожежної безпеки 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

46. Затвердити Положення про кафедру пожежної профілактики в 
населених пунктах факультету пожежної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

47. Затвердити Положення про кафедру пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів та технологій факультету пожежної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

48. Затвердити Положення про кафедру автоматичних систем 
безпеки та інформаційних технологій факультету пожежної безпеки 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

49. Затвердити Положення про кафедру фізичної підготовки 
факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного 
захисту України (додається). 

50. Затвердити Положення про факультет техногенно-екологічної 
безпеки Національного університету цивільного захисту України (додається). 

51. Затвердити Положення про кафедру охорони праці та 
техногенно-екологічної безпеки факультету техногенно-екологічної безпеки 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

52. Затвердити Положення про кафедру фізико-математичних 
дисциплін факультету техногенно-екологічної безпеки Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

53. Затвердити Положення про кафедру прикладної механіки 
факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

54. Затвердити Положення про відділення заочного та дистанційного 
навчання Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

55. Затвердити Положення про магістратуру Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

56. Затвердити Положення про науково-дослідну лабораторію 
екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного 
захисту України (додається). 

57. Затвердити Положення про відділення впровадження 
психотренінгових технологій науково-дослідної лабораторії екстремальної та 
кризової психології Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

58. Затвердити Положення про докторантуру, ад’юнктуру 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

59. Затвердити Положення про курси рятувальної та спеціальної 
підготовки Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 



60. Затвердити Положення про бібліотеку Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

61. Затвердити Положення про навчальну-пожежно-рятувальну 
частину Національного університету цивільного захисту України (додається). 

62. Затвердити Положення про навчальний полігон Національного 
університету цивільного захисту України (додається). 

63. Затвердити Положення про медико-санітарну частину 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

64. Затвердити Положення про групу автотранспортного 
забезпечення Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

65. Затвердити Положення про відділення з обслуговування 
електромереж та електроустаткування Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

66. Затвердити Положення про 1 комунально-експлуатаційне 
відділення Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

67. Затвердити Положення про 2 комунально-експлуатаційне 
відділення Національного університету цивільного захисту України 
(додається). 

68. Затвердити Положення про ремонтно-будівельне відділення 
Національного університету цивільного захисту України (додається). 

69. Затвердити Положення про клуб Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 

70. Затвердити Положення про оркестр Національного університету 
цивільного захисту України (додається). 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                            В.П.Садковий  



ПОГОДЖЕНО: 

 
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. 1 прим.: 
1. до справи 
Щербак. 
13.04.2016 
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