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(з основної діяльності)
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№ 144

Про рецензування наукових видань
та наукових результатів

Відповідно до Законів України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та «Про наукову і науково-технічну експертизу» та з метою
впорядкування діяльності щодо дослідження, перевірки, аналізу та оцінки
науково-технічного рівня об'єктів наукової та науково-технічної діяльності
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (далі – Інститут),
підготовки обґрунтованих висновків щодо таких об’єктів та у зв’язку з
організаційно-штатними змінами
НАКАЗУЮ:
1. Встановити, що наукові видання Інституту (узагальнюючі наукові
праці, монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць, збірники
документів і матеріалів, матеріали наукових конференцій, автореферати
дисертацій, препринти, словники, енциклопедії, наукові довідники або
покажчики, наукові періодичні видання тощо) та наукові результати, які
одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень в
Інституті та представлені у формі звіту про науково-дослідну (дослідноконструкторську) роботу, наукової статті, наукової доповіді, наукового
повідомлення, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа
або науково-методичних документів, що містять наукову складову підлягають
обов'язковому внутрішньому рецензуванню.
2. Для проведення рецензування наукових видань створити групу у
складі:
ПРУСЬКИЙ
Андрій Віталійович

заступник начальника Інституту (з науководослідної роботи), підполковник служби цивільного
захисту, керівник групи;

ДЕМКІВ
Анна Миколаївна

начальник
наукового
відділу
Інституту,
підполковник
служби
цивільного
захисту,
заступник керівника групи;

БАРИЛО
Оксана Григорівна

старший науковий співробітник наукового відділу
Інституту, секретар групи;

МИХАЙЛОВ
Віктор Миколайович

начальник науково-методичного центру мережі
освітніх установ цивільного захисту, член групи;

БОНДАРЕНКО
Олег Олександрович

завідувач кафедри цивільного захисту, член групи;

ЮРЧЕНКО
завідувач кафедри організації управління
Валерій Олександрович надзвичайних ситуаціях, член групи;
ДОЛГИЙ
Микола Леонідович

у

ТЕРЕНТ'ЄВА
Анна Валеріївна

завідувач кафедри домедичної підготовки та
організації психофізіологічної діяльності, член
групи;
завідувач кафедри державної служби, управління та
навчання за міжнародними проектами, член групи;

ПОДСКАЛЬНА
Оксана Анатолівна

учений секретар Інституту, лейтенант служби
цивільного захисту, член групи.

3. При необхідності, за рішенням групи, матеріали подаються на розгляд
наукового семінару, методичної або вченої ради.
4. Наукові статті, наукові доповіді, наукові повідомлення, проекти
нормативно-правових актів, нормативних документів або науково-методичні
документи, що одержані в процесі наукових досліджень, розглядаються на
засіданнях кафедр, наукових підрозділів та, за погодженням їх керівників,
надаються для подальшого оприлюднення та опублікування в установленому
порядку.
5. Визнати таким, що втратив чинність наказ ІДУЦЗ від 10.03.2016 № 34
«Про рецензування наукових видань та наукових результатів».
6. 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

Заступник начальника Інституту
(з матеріально-технічного забезпечення)
генерал-майор служби цивільного захисту

І.П. Романюк

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О.С. Павлова

Начальник відділу персоналу та
адміністративної роботи
майор служби цивільного захисту

О.В. Нешпор

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

С.О. Лойок

Начальник сектору документального
забезпечення та архівної роботи

М.М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи
Кропивницький Р.С.

