
ДСНС УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
(НУЦЗ України)

НАКАЗ
(з основної діяльності)

03 січня 2017 року     м. Харків            №      2         .
. 
Про затвердження складу 
комісії університету 

На виконання вимог пункту 123 Положення про порядок проходження
служби  цивільного  захисту  особами  рядового  і  начальницького  складу,  
пунктів 9 та 11 розділу 2 Порядку проведення атестування осіб рядового і
начальницького  складу  в  органах  і  підрозділах  цивільного  захисту,
затвердженого  наказом  МВС  від  10.09.2014  №  929,  зареєстрованим  у
Міністерстві юстиції 01.10.2014 за № 1192/25969, з метою визначення рівня
професійної  підготовки,  ділових  та  моральних  якостей,  відповідності
займаним посадам та  можливості  використання  на  службі  осіб  рядового і
начальницького складу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад атестаційної комісії Національного університету
цивільного захисту України на 2017 рік:

Голова комісії  проректор  з  персоналу  ПОПОВ Вадим Михайлович,
полковник служби цивільного захисту

Заступник 
голови комісії

 начальник навчально-методичного відділу МОРОЗОВ
Андрій  Іванович,  полковник  служби  цивільного
захисту

Члени комісії  начальник  факультету  оперативно-рятувальних  сил
БЕЗУГЛОВ  Олег  Євгенійович,  полковник  служби
цивільного захисту

 начальник  сектора  психологічного  забезпечення
КОСОЛАПОВ  Олексій  Миколайович,  майор  служби
цивільного захисту

 начальник  кафедри  фізичної  підготовки
КРАСНОКУТСЬКИЙ  Микола  Іванович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник  соціально-психологічного  факультету
КУФЛІЄВСЬКИЙ  Андрій  Станіславович,  полковник



служби цивільного захисту

 МЄТЄЛЬОВ  Олександр  Володимирович,  декан
факультету техногенно-екологічної безпеки, помічник
ректора  по  роботі  з  ветеранами  на  громадських
засадах

 начальник  відділу  персоналу  НЕДІЛЬКО  Ірина
Анатоліївна, полковник служби цивільного захисту

 начальник  факультету  пожежної  безпеки  РОМІН
Андрій  Вячеславович,  полковник  служби цивільного
захисту 

 заступник  начальника  центру-начальник  відділу
організації  науково-дослідної  роботи  науково-
дослідного  центру  РИБКА  Євгеній  Олексійович,
майор служби цивільного захисту

 начальник сектора з питань запобігання та виявлення
корупції  СКЛЯРОВ  Станіслав  Олександрович,
підполковник служби цивільного захисту

 начальник  юридичного  сектора  ТОГОБИЦЬКА
Віолета  Джемалівна,  майор  служби  цивільного
захисту

 начальник  факультету  цивільного  захисту
УДЯНСЬКИЙ  Микола  Миколайович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник відділу виховної та соціально-гуманітарної
роботи  ХУРТОВ  Юрій  Миколайович,  полковник
служби цивільного захисту

 начальник  відділу  економіки  і  фінансів  (головний
бухгалтер)  ЧИСТЯКОВА  Лариса  Іванівна,
підполковник служби цивільного захисту

Секретар 
комісії

 фахівець  відділу  персоналу  БУЛАЙТІС  Андрій
Віталійович,  старший  лейтенант  служби  цивільного
захисту

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до наказу НУЦЗУ від
04.01.2016  року  №  1  «Про  затвердження  Положення  та  складу  комісій
університету» яким затверджений склад атестаційної комісії університету .

3.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  проректора  з
персоналу Попова В.М.

Ректор університету
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                   В.П. Садковий
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