
 
 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 

НАКАЗ 

(з основної діяльності) 

 

7  лютого  2017 року         м. Харків              № 33. 

 
 
Про внесення змін до наказу  
про створення Комісії університету  

із встановлення доплат та надбавок 

 

 

Наказом НУЦЗ України (з основної діяльності) № 1 від 20.06.2013 р. 

«Про створення Комісії університету із встановлення доплат та надбавок» було 

створено постійно діючу Комісію із встановлення доплат за науковий ступінь, 

вчене звання, надбавок за спортивне та почесне звання особам рядового і нача-

льницького складу та працівникам університету, посади яких віднесені до но-

менклатури призначення ректора. У зв’язку з організаційно-штатними змінами 
НАКАЗУЮ: 

 

             1. Внести зміни до наказу НУЦЗ України (з основної діяльності) № 1 від 

20.06.2013 р. «Про створення Комісії університету із встановлення доплат та 

надбавок» та викласти у новій редакції склад комісії: 

АНДРОНОВ  

Володимир 

Анатолійович  

 проректор з наукової роботи – начальник науково-

дослідного центру, полковник служби цивільного за-

хисту,  голова комісії 

МОРОЗОВ 

Андрій Іванович  

 начальник навчально-методичного відділу, полковник 

служби цивільного захисту, заступник голови комісії 

ЗИМОГЛЯД  

Лілія Георгіївна  

 старший викладач-методист навчально-методичного 

відділу, підполковник служби цивільного захисту, сек-

ретар комісії 

  Члени комісії: 

ПОБІДАШ  

Андрій Юрійович 

 учений секретар, майор служби цивільного захисту  

НЕДІЛЬКО  

Ірина Анатоліївна 

 начальник  відділу персоналу, полковник служби циві-

льного захисту  

ХУРТОВ  

Юрій Миколайович 

 начальник відділу виховної та соціально-гуманітарної  

роботи, полковник служби цивільного захисту 



ЧИСТЯКОВА  

Лариса Іванівна 

 начальник  відділу економіки та фінансів (головний 

бухгалтер), підполковник  служби цивільного захисту  

  2.  Контроль за виконанням наказу покласти на полковника служби 

цивільного захисту АНДРОНОВА В.А., проректора з наукової роботи – 

начальника науково-дослідного центру. 
 

   
              

  

 

 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                          В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з наукової роботи – начальник  

науково-дослідного центру 

полковник служби цивільного захисту    В.А. Андронов 

 

Начальник відділу 

адміністративної роботи 

підполковник служби цивільного захисту    С.С. Щербак 

 

 

Начальник сектора 

з питань запобігання та виявлення корупції 

підполковник служби цивільного захисту    С.О. Скляров 

 

 

Начальник юридичного сектора 

майор служби цивільного захисту     В.Д. Тогобицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Надрук. 2 прим.: 

1. до справи 

2. навчально-методичний відділ 

Зимогляд Л.Г. 

6.02.2017 р. 

 
 


