
Протокол № 5 

засідання приймальної комісії 

Національного університету цивільного захисту України 

від 22 квітня 2016 року  

 

Присутні: генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Садковий В.П., 

полковник служби цивільного захисту Назаров О.О., підполковник служби 

цивільного захисту Асоцький В.В., підполковник служби цивільного захисту 

Вєнєдіктов С.А., підполковник служби цивільного захисту Журавський М.М., 

Казначеєвський В.О., Мірошниченко В.В., полковник служби цивільного 

захисту Андронов В.А., полковник служби цивільного захисту Бєзуглов О.Є., 

полковник служби цивільного захисту Волобуєва О.В., полковник служби 

цивільного захисту Коврєгіна В.В., полковник служби цивільного захисту 

Куфлієвський А.С., Мєтєльов О.В., полковник служби цивільного захисту 

Попов В.М., полковник служби цивільного захисту Ромін А.В., рядовий служби 

цивільного захисту Руснак О.В., полковник служби цивільного захисту 

Семків О.М., підполковник служби цивільного захисту Скляров С.О., 

полковник служби цивільного захисту Удянський М.М. 

Порядок денний 

1. Допуск до складання екзаменів осіб, що завершили навчання на 

підготовчих курсах університету (інформація відповідального секретаря 

приймальної комісії Асоцького В.В.). 

2. Інформацію про проведення роботи щодо заходів, які запобігають 

зловживанням службовим становищем та проявом корупції і хабарництва під 

час вступної компанії (інформація члена приймальної комісії Склярова С.О.). 
 

1. Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

про допуск до складання екзаменів осіб, що завершили навчання на 

підготовчих курсах університету. 

Шановні члени приймальної комісії! Відповідно до плану роботи 

приймальної комісії на 2016 рік на протязі трьох місяців в університеті 

проводилися заняття на підготовчих курсах які відвідували 15 майбутніх 

абітурієнтів. Завершальним етапом цих занять є складання випускних 

екзаменів. Пропонується допустити до складання цих екзаменів нижче 

перелічених осіб:  

1. Васильєв Данило Олексійович 

2. Головко Артур Олексійович 

3. Деміденко Катерина Вячеславівна 

4. Дюженко Антон Олексійович 

5. Євсович Богдан Петрович 

6. Зінов’єв Дмитро Євгенович 

7. Іваненко Сніжана Дмитрівна 

8. Масалова Тетяна Валеріївна 

9. Олейник Олексій Сергійович 

10. Панкратов Ернест Вікторович 



11. Перець Євгеній Сергійович 

12. Потьомка Максим Сергійович 

13. Стороженко Кристина Олегівна 

14. Філіченко Антон Сергійович 

15. Шаповалов Максим Сергійович 

В разі успішного складання екзаменів, переліченим особам, під час 

вступу до університету, будуть нараховані додаткові бали у розмірі 5% від 

середньої кількості балів, набраних на випускних екзаменах. 
 

Ухвалили: Допустити зазначених осіб до складання екзаменів. 
 

2. Слухали: члена приймальної комісії Склярова С.О., який надав 

інформацію про проведення роботи щодо заходів, які запобігають 

зловживанням службовим становищем та проявом корупції і хабарництва під 

час вступу до університету. Доповідач зазначив, що план заходів в цілому 

виконується, забезпечено функціонування консультаційного телефону з питань 

вступу до університету та телефону довіри. Члени приймальної комісії 

забезпечують прозорість вступної кампанії висвітлюючи її у ЗМІ та на сайті 

університету. Майбутнім абітурієнтам роз'яснюється порядок роботи та 

повноваження приймальної комісії, систему оцінювання знань, порядок і 

терміни надання апеляцій тощо. 
 

Виступили:  

1. Голова приймальної комісії Садковий В.П., який підкреслив, що члени 

приймальної комісії повинні забезпечити єдині вимоги до всіх категорій 

вступників та принципи пріоритетності знань, прозорості і гласності під час 

організації вступної кампанії у 2016 році та недопущення посадових 

зловживань, правопорушень та хабарництво. 

2. Заступник голови приймальної комісії Назаров О.О., який наголосив на 

необхідності у подальшому розмістити інформацію про телефони довіри 

університету, ДСНС України та МОН України на стендатах приймальної 

комісії. Також було зазначено про необхідність доведення інформації про 

недопущення проявів корупції і хабарництва до членів предметних комісій 

університету. 

Ухвалили: Інформацію Склярова С.О. взяти до відома. Заступнику 

відповідального секретаря приймальної комісії Казначеєвському В.О. 

розмістити на стендах приймальної комісії телефони довіри університету, 

ДСНС України та МОН України. 

 

 

Голова приймальної комісії 

генерал - лейтенант служби цивільного захисту        В.П. Садковий 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

підполковник служби цивільного захисту     В.В. Асоцький 


