
 

 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

__21.03.2017____   м. Харків              №       72       . 

.  

Про утворення комісії з питань 

виплати грошової компенсації особам 

начальницького складу університету 

за піднайом (найом, оренду) ними 

жилих приміщень 

 

           Відповідно до підпункту 3 пункту 6  Положення про державну службу  

України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1053, та з метою реалізації права 

осіб  начальницького складу служби цивільного захисту  на отримання 

грошової  компенсації за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень, 

встановленого статтею 119 Кодексу цивільного захисту України 

НАКАЗУЮ: 

           1. Утворити Комісію з питань виплати грошової компенсації особам 

начальницького складу університету за піднайом (найом, оренду) ними 

жилих приміщень (далі - Комісія) та затвердити її персональний склад, що 

додається. 

           2. Комісії: 

           2.1. Забезпечити розгляд рапортів та інших документів, поданих у 

встановленому порядку  особам начальницького складу університету для 

отримання грошової компенсації за піднайом ( найом, оренду) ними жилих 

приміщень, та внесення пропозицій відділу економіки і фінансів 

(Чистякова Л. І.) щодо її виплати та розміру. 

           2.2. У роботі керуватися Порядком  виплати  грошової  компенсації 

особам рядового і  начальницького складу  університету  за піднайом  

(найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її  розміру  і умов 

виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2015 року № 1053. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Ректор університету  

генерал - лейтенант  служби цивільного захисту                      В.П. Садковий 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор  

полковник служби цивільного захисту В.В. Коврегін 

  

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. до відділу  економіки і фінансів 

Ковтун 

15.03.2017 р. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                    наказ НУЦЗУ 

21.03.2017№72 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

    Комісії з питань виплати грошової компенсації особам начальницького 

складу університету за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень 

 

КОВРЕГІН   

Володимир Володимирович            

 

 

УМАНЕЦЬ   

Віталій Васильович                            

 

 

 

ПОНОМАРЕНКО    

Сергій    Михайлович                         

 

 

перший проректор університету, 

полковник служби цивільного 

захисту - голова комісії 

 

начальник   відділу організації  

експлуатації нерухомого майна,  

полковник служби цивільного 

захисту - заступник голови комісії  

 

начальник сектора мобілізаційної 

роботи, полковник  служби 

цивільного захисту  - секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 ТОГОБИЦЬКА 

Віолета   Джемалівна                      

 

ЛЕБЕДЄВА 

Ольга Аркадіївна                              

 

 

НЕДІЛЬКО     

Ірина Анатолівна                             

 

 

СКЛЯРОВ     

Станіслав Олександрович               

 

 

 

КОВТУН 

Ірина Вікторівна                                 

начальник юридичного сектора, 

майор служби   цивільного захисту 

 

начальник розрахункового сектора 

відділу економіки і фінансів  

майор  служби   цивільного   захисту 

 

начальник  відділу персоналу,  

полковник  служби цивільного 

захисту 

 

начальник сектора з питань 

запобігання  та виявлення корупції,  

підполковник служби цивільного   

захисту 

 

старший інженер відділу організації 

експлуатації нерухомого майна 

експлуатації нерухомого майна 

 


