ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________
НАКАЗ
(з основної діяльності)
Київ

_04.05.2017____

№ __55_____

Про підбиття підсумків службової
підготовки за 2016/2017 навчальний рік

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про
організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від
20 лютого 2015 р. № 189, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16 березня 2015 р. за № 293/26738, наказу ДСНС України від 15 серпня 2016 р.
№ 391 «Про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького
складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України у
2016/2017 навчальному році» та наказу Інституту від 23.08.2016 №95 «Про
організацію службової підготовки осіб начальницького складу Інституту у
2016/2017 навчальному році»
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію для підбиття підсумків зі службової підготовки осіб
начальницького складу Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту (далі - Інститут) за 2016/2017 навчальний рік у складі:
ЄРЕМЕНКО
Сергій Анатолійович

заступник начальника Інституту (з навчальної
та методичної роботи), полковник служби
цивільного захисту, голова комісії;

ПРУСЬКИЙ
Андрій Віталійович

заступник начальника Інституту (з науководослідної роботи) підполковник служби
цивільного захисту, заступник голови комісії;

МОНАСТИРЕЦЬКИЙ
Вадим Вікторович

викладач-методист
навчально-методичного
відділу, майор служби цивільного захисту,
секретар комісії.

Члени комісії:
ПАВЛОВ
Сергій Сергійович

заступник начальника центру – начальник
відділу методичного керівництва та організації
навчання науково-методичного центру мережі
освітніх
установ
цивільного
захисту,
підполковник служби цивільного захисту,
Голова Ради зборів осіб начальницького складу
Інституту;

ДОЛГИЙ
Микола Леонідович

завідувач кафедри домедичної підготовки та
організації психофізіологічної діяльності;

ТИЩЕНКО
Василь Олександрович

доцент кафедри профілактики пожеж
безпеки життєдіяльності населення;

ГЕРАСІМЕНКО
Андрій Васильович

начальник
сектора
моніторингу
та
удосконалення освітньої діяльності науковометодичного центру мережі освітніх установ
цивільного захисту.

та

2. Прийняти у осіб начальницького складу Інституту диференційований
залік з теоретичної підготовки 7 червня 2017 року та залік із загальної фізичної
підготовки 9 червня 2017 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковника служби цивільного
захисту Єременка С.А.

В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

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

С.А. Єременко

Начальник відділу персоналу
та адміністративної роботи
майор служби цивільного захисту

О.В. Нешпор

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О.С. Павлова

Начальник навчально–методичного відділу
підполковник служби цивільного захисту

Н.О. Шестакова

Начальник сектора
документального забезпечення
та архівної роботи

М.М. Яновська

Надр.1 прим. - до справи
Монастирецький В.В.

