
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

 

“   12    “ січня                    2017 р.                  м. Харків             №     5      .  

 
Про внесення змін до складу 
вчених рад факультетів 
цивільного захисту та  
пожежної безпеки 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту університету, на 

виконання наказу НУЦЗ України (з основної діяльності) від 20.07.2016 року № 

140 «Про затвердження Положень та Регламентів» та у зв’язку з кадровими 

переміщеннями 
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу НУЦЗ України (з основної діяльності) № 155 

від 26.08.2016 р. «Про затвердження складу вченої ради факультету цивільного 

захисту»: 

1.1. Вивести зі складу вченої ради факультету цивільного захисту: 

1.1.1. Полковника служби цивільного захисту РОМІНА Андрія 

Вячеславовича та зняти з нього обов’язки голови вченої ради факультету 

цивільного захисту. 

1.1.2. Полковника служби цивільного захисту ОЛІЙНИКОВА Олексія 

Анатолійовича. 

1.2. Ввести до складу вченої ради факультету цивільного захисту: 

1.2.1. Начальника факультету цивільного захисту полковника служби 

цивільного захисту УДЯНСЬКОГО Миколу Миколайовича, кандидата 

технічних наук, доцента. 

1.2.2. Начальника курсу факультету цивільного захисту полковника 

служби цивільного захисту АВЕРІНА Євгена Івановича. 

2. Внести зміни до наказу НУЦЗ України (з основної діяльності) № 151 

від 26.08.2016 р. «Про затвердження складу вченої ради факультету пожежної 

безпеки»: 

2.1. Вивести зі складу вченої ради факультету пожежної безпеки 

УДЯНСЬКОГО Миколу Миколайовича та зняти з нього обов’язки голови 

вченої ради факультету пожежної безпеки. 

ДСНС УКРАЇНИ   
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 
 



2.2. Ввести до складу вченої ради факультету пожежної безпеки 

начальника факультету пожежної безпеки РОМІНА Андрія Вячеславовича, 

доктора наук з державного управління, доцента. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника факультету 

цивільного захисту полковника служби цивільного захисту УДЯНСЬКОГО 

Миколу Миколайовича та начальника факультету пожежної безпеки 

полковника служби цивільного захисту РОМІНА Андрія Вячеславовича, 

відповідно. 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                          В.П. Садковий 



ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Проректор з навчальної та методичної роботи   О.О. Назаров 

 

 

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. 3 прим.:  

1. до справи 

2. факультет цивільного захисту 

3. факультет пожежної безпеки 

Петухова О.А. 

11.01.2017 р. 

 
 


