
 

 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

      15 січня 2018 року   м. Харків               №    4      . 

.                                                                              
Про проведення загальної перевірки 

наявності документів, що містять 

службову інформацію 
 

Відповідно до наказу ДСНС України від 15 грудня 2016 року № 660 «Про 

затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 

службову інформацію в ДСНС», для проведення загальної перевірки наявності 

документів з грифом «Для службового користування» в університеті  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити комісію для проведення загальної перевірки наявності та 

фізичного стану документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації з 

грифом «Для службового користування» у відділі адміністративної роботи і 

затвердити її склад, що додається. 

2. Утворити комісію для проведення загальної перевірки наявності та 

фізичного стану документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації з 

грифом «Для службового користування» у режимно-таємному секторі та секторі 

мобілізаційної роботи і затвердити її склад, що додається. 

3. Комісіям у термін з 15 січня по 15 лютого 2018 року перевірити 

проходження (отримання, відправлення, розмноження та знищення) документів 

грифом «Для службового користування», протягом 2017 року, звірити 

реєстраційні дані з фактичною наявністю відповідних документів та інших 

матеріальних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» за 

2017 рік та попередні роки, про що скласти відповідні акти та подати їх на 

затвердження до 16 лютого  2018 року. 

4. Голові комісії з проведення перевірки у режимно-таємному секторі 

та секторі мобілізаційної роботи затвердити розподіл завдань між членами 

комісії за напрямками їх роботи у вищезазначених підрозділах. 

5. 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. 3 прим. 

1 - до справи 

2 - РТС 

3 - СМР 

Щербак  

15.01.2018 р. 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НУЦЗ України 

15.01.2018 № 4 

 

СКЛАД 

 комісії для проведення загальної перевірки наявності та фізичного стану 

документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації з грифом «Для 

службового користування» у відділі адміністративної роботи  
 

КОВРЕГІН 

Володимир Володимирович 

перший проректор, полковник служби цивільно-

го захисту, голова комісії 

 

ЩЕРБАК 

Станіслав Сергійович 

 

начальник відділу адміністративної роботи, під-

полковник служби цивільного захисту, заступ-

ник голови комісії 

  

Члени комісії: 

 

БАЙБАК 

Ірина Володимирівна 

заступник начальника відділу адміністративної 

роботи, майор служби цивільного захисту 

 

ГАЛАВТІН 

Вадим Геннадійович 

начальник режимно-таємного сектора, полков-

ник служби цивільного захисту 

 

ДУДАК 

Сергій Олександрович 

начальник відділу телекомунікацій, підполков-

ник служби цивільного захисту 

 

КИСЕЛЬОВА 

Ольга Вікторівна 

провідний фахівець відділу адміністративної ро-

боти 

 

МОСТОВЕНКО 

Людмила Вікторівна 

начальник сектора мобілізаційної роботи, стар-

ший лейтенант служби цивільного захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ НУЦЗ України 

15.01.2018 № 4 

 

СКЛАД 

 комісії для проведення загальної перевірки наявності та фізичного стану 

документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації з грифом «Для 

службового користування» у режимно-таємному секторі та секторі 

мобілізаційної роботи 
 

КОВРЕГІН 

Володимир Володимирович 

перший проректор, полковник служби цивільно-

го захисту, голова комісії 

 

ГАЛАВТІН 

Вадим Геннадійович 

начальник режимно-таємного сектора, полков-

ник служби цивільного захисту, заступник голо-

ви комісії 

  

Члени комісії: 

 

МАРКОВСЬКА 

Тетяна Іванівна 

фахівець режимно-таємного сектора, капітан 

служби цивільного захисту 

 

МОСТОВЕНКО 

Людмила Вікторівна 

начальник сектора мобілізаційної роботи, стар-

ший лейтенант служби цивільного захисту 

 

ЩЕРБАК 

Станіслав Сергійович 

 

начальник відділу адміністративної роботи, під-

полковник служби цивільного захисту 

 

 


