ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________
НАКАЗ

(з основної діяльності)

20.12.2017

Київ

№ 184

Про організацію видання
„Наукового збірника ІДУЦЗ”

У зв'язку з організаційно-штатними змінами, на виконання рішення
Вченої ради ІДУЦЗ від 20.12.2017 № 8, а також з метою забезпечення належної
організації видання „Наукового збірника ІДУЦЗ”
НАКАЗУЮ:
1. Утворити редакційну колегію „Наукового збірника ІДУЦЗ” та
затвердити її персональний склад, що додається.
2. Утворити робочу групу з організації видання „Наукового збірника
ІДУЦЗ” та затвердити її персональний склад, що додається.
3. Визнати таким, що втратили чинність накази ІДУЦЗ від 17.01.2015 № 5
«Про організацію видання “Наукового збірника ІДУЦЗ» та від 21.12.2015 №
154 “Про внесення змін до наказу ІДУЦЗ від 17.01.2015 № 5”.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Інституту (з науково-дослідної роботи) підполковника служби цивільного
захисту Пруського Андрія Віталійовича.

В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С.А. Єременко

Заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)
підполковник служби цивільного захисту

А.В. Пруський

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О.С. Павлова

Начальник відділу персоналу та
адміністративної роботи Інституту
підполковник служби цивільного захисту

О.В. Нешпор

Начальник відділу економіки і фінансів
(головний бухгалтер)
підполковник служби цивільного захисту

С.О. Лойок

Начальник сектора документального
забезпечення та архівної роботи Інституту

М.М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи
Павленко В.В.
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