ДСНС УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
(НУЦЗ України)

НАКАЗ
(з основної діяльності)

30 травня 2017 року

м. Харків

№ __123__

Про призначення комісії
з прийняття диференційованих
заліків зі службової підготовки
На виконання вимог наказу МВС України від 20.02.2015 р. № 189 «Про
затвердження Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту» (далі - Положення)
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до п. 2 розділу VI Положення призначити склад комісії з
прийняття диференційованих заліків зі службової підготовки з числа посадових
осіб університету:
НАЗАРОВ
проректор з навчальної та методичної
Олег Олександрович
роботи – голова комісії;
Члени комісії:
СЕМКІВ
Олег Михайлович
КУФЛІЄВСЬКИЙ
Андрій Станіславович
ЛІСНЯК
Андрій Анатолійович
КРАСНОКУТСЬКИЙ
Микола Іванович
КОВАЛЬОВ
Павло Анатолійович

проректор – начальник відділу організації
служби, полковник служби цивільного
захисту;
начальник
соціально-психологічного
факультету, полковник служби цивільного
захисту;
начальник кафедри пожежної тактики та
аварійно-рятувальних робіт, полковник
служби цивільного захисту;
начальник кафедри фізичної підготовки,
полковник служби цивільного захисту;
начальник кафедри пожежно-рятувального
підготовки, полковник служби цивільного
захисту;

ПОЛКОВНИЧЕНКО
Дмитро Юрійович

Начальник
навчальної
пожежнорятувальної частини, підполковник служби
цивільного захисту.
2. Начальнику медико-санітарної частини Приходьку Ю.О. здійснювати
медичне забезпечення проведення заліків з фізичної та спеціальної фізичної
підготовки згідно з графіком (додається).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної
та методичної роботи НАЗАРОВА О.О.

Ректор університету
генерал-лейтенант служби цивільного захисту

В.П. Садковий

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з навчальної та методичної роботи

О.О. Назаров

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 – НМВ.
Морозов
18.05.2017

Додаток до наказу НУЗЦУ
30.05.2017 № 123
ГРАФІК
проведення заліків зі службової підготовки
в Національному університеті цивільного захисту України
у 2016-2017 навчальному році
Група

Функціональна
підготовка

Загальнопрофільна
підготовка

Тактична
підготовка*

Загальна
фізична підготовка

Спеціальна
фізична
підготовка**

(дата, час проведення)

1
2
3
4
5
6

01.06.2017 (15.00-17.00)
13.06.2017 (15.00-17.00)
01.06.2017 (15.00-17.00)
20.06.2017 (15.00-17.00)
06.06.2017 (15.00-17.00)
8.06.2017 (15.00-17.00)








16.06.2017 (15.00-17.00)
19.06.2017 (15.00-17.00)
12.06.2017 (15.00-17.00)
12.06.2017 (15.00-17.00)
16.06.2017 (15.00-17.00)
12.06.2017 (15.00-17.00)








7
8
9
10
11
12

12.06.2017 (15.00-17.00)
14.06.2017 (15.00-17.00)
13.06.2017 (15.00-17.00)
15.06.2017 (15.00-17.00)
07.06.2017 (15.00-17.00)
08.06.2017 (15.00-17.00)

16.06.2017(15.00-17.00)
16.06.2017 (15.00-17.00)
19.06.2017 (15.00-17.00)
19.06.2017 (15.00-17.00)
23.06.2017 (15.00-17.00)
23.06.2017 (15.00-17.00)
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07.06.2017 (15.00-17.00)






12.06.2017
(15.00-17.00)







19.06.2017
(15.00-17.00)


23.06.2017 (15.00-17.00)

Група

Функціональна
підготовка

Загальнопрофільна
підготовка

Тактична
підготовка*

Загальна
фізична підготовка

Спеціальна
фізична
підготовка**

23.06.2017 (15.00-17.00)



(дата, час проведення)
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19.06.2017 (15.00-17.00)



*

згідно з п. 2 Розділу Ѵ «Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту», затвердженого наказом МВС України від 20.02.2015 р. № 189 перевірці знань з
тактичної підготовки підлягають особи, які безпосереднього беруть участь у ліквідації НС»;
**
 згідно з п. 10 Розділу Ѵ «Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту», затвердженого наказом МВС України від 20.02.2015 р. № 189 особовий склад,
який безпосередньо не залучається до ліквідації наслідків НС залік зі спеціальної фізичної підготовки не здає.


Проректор з навчальної та методичної роботи

О.О. Назаров

