
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

     23 листопада 2017 року    м. Харків              №           218        . 

 

Про затвердження житлово-побутової   

комісії університету та призначення 

відповідальної особи за ведення 

обліку та подання інформації 

до Єдиного державного реєстру  

 

На виконання наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

від 29.04.2013 року № 194 «Про затвердження Положення про житлові комісії 

ДСНС України», з метою вирішення житлово-побутових питань працівників 

університету, належного обліку осіб рядового та начальницького складу, 

працівників, які потребують поліпшення житлових умов 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити житлово-побутову комісію у складі: 

ПОПОВ 

Вадим Михайлович 

проректор з персоналу, полковник служби 

цивільного захисту – голова комісії 

 

КАЗНАЧЕЄВСЬКИЙ 

Володимир Олексійович 

начальник сектора міжнародних зв’язків та 

підготовки іноземних громадян – заступник голови 

комісії 

 

ПОНОМАРЕНКО 

Іван Володимирович 

психолог сектора психологічного забезпечення – 

секретар комісії 

 

 Члени комісії: 

БУЛАВКА 

Дмитро Геннадійович 

провідний фахівець відділу персоналу, майор 

служби цивільного захисту 

 

КУФЛІЄВСЬКИЙ 

Андрій Станіславович 

начальник соціально-психологічного 

факультету, полковник служби цивільного 

захисту 

 

МЄТЄЛЬОВ 

Олександр Володимирович 

декан факультету техногенно-екологічної 

безпеки 

 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



МОЛОДИКА 

Євгеній Анатолійович 

 

завідувач навчальної лабораторії кафедри 

пожежної та рятувальної підготовки    

 

ТОГОБИЦЬКА 

Віолетта Джемалівна 

 

начальник юридичного сектора, майор служби 

цивільного захисту 

УМАНЕЦЬ 

Віталій Васильович 

начальник відділу організації експлуатації 

нерухомого майна, полковник служби 

цивільного захисту 

 

ХУРТОВ 

Юрій Миколайович 

начальник відділу виховної та соціально-

гуманітарної роботи, полковник служби 

цивільного захисту 

 

2. Відповідальною особою за ведення обліку та подання інформації до 

Єдиного державного реєстру призначити майора служби цивільного захисту 

БУЛАВКУ Дмитра Геннадійовича. 

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗ України (з основної 

діяльності) від 02.08.2013 року № 27 «Про затвердження житлової комісії 

університету та призначення відповідальної особи за ведення обліку та подання 

інформації до Єдиного державного реєстру». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з персоналу, 

полковника служби цивільного захисту Попова В.М. 

 

 

 

 

Ректор університету  

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                       В.П.Садковий 



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 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. 2 прим.: 

1 - до справи 

2 - до ЖПК 

Пономаренко  

22.11.2017 


