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1. Постійно діюча комісія з питань охорони праці у складі:
ШОЙКО
Василь Анатолійович

заступник начальника інституту – головний
інженер, підполковник служби цивільного
захисту, голова комісії

ГОЛОВКО
Костянтин Григорович

начальник служби охорони праці, секретар
комісії

ДЄГТЄРЬОВ
Ігор Миколайович

Члени комісії:
помічник начальника інституту з юридичних
питань

ДОВГОШЕЄВА
Надія Миколаївна

старший
науковий
співробітник
відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання,
представник трудового колективу

МУСІЄНКО
Віктор Петрович

заступник начальника пожежно-випробувального
полігону

ГРАЧОВА
Олена Василівна

начальник відділу персоналу,
служби цивільного захисту

ЛОГІНОВА
Лідія Степанівна

старший науковий співробітник
організаційного відділу

ЧАЙКОВСЬКИЙ
Юрій Михайлович

старший науковий співробітник відділу заходів
захисту науково-дослідного центру цивільного
захисту

підполковник
науково-

2. Постійно діюча комісія з питань соціального страхування у складі:
ДОВГОШЕЄВА
Надія Миколаївна

старший
науковий
співробітник
відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання,
представник трудового колективу

ПЛАХОТІНА
Світлана
Олександрівна

головний фахівець відділу персоналу, секретар
комісії
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ВЕРПАХІВСЬКА
Таміла Олександрівна

Члени комісії:
головний фахівець відділу документального
забезпечення та планування

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник
фінансів

ІЛЬЇНА
Неля Євгенівна

науковий співробітник науково-організаційного
відділу

ГОЛОВКО
Костянтин Григорович

начальник служби охорони праці

начальника

відділу

економіки

і

3. Постійно діюча комісія з розв’язання трудових спорів у складі:
ЄВДІН
Олександр
Миколайович

перший заступник начальника інституту, голова
комісії

КОМАР
Микола Миколайович

заступник начальника
секретар комісії

ДЄГТЄРЬОВ
Ігор Миколайович

Члени комісії:
помічник начальника інституту з юридичних
питань

відділу

персоналу,

ДОВГОШЕЄВА
Надія Миколаївна

старший
науковий
співробітник
відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання,
представник трудового колективу

ЖИХАРЄВ
Олександр Петрович

старший
науковий
співробітник
відділу
протипожежних заходів науково-дослідного
центру технічного регулювання

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник
фінансів

ГОЛОВКО
Костянтин Григорович

начальник служби охорони праці

начальника

відділу

економіки

і
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4. Постійно діюча комісія з перевірки наявності печаток і штампів,
видачі та знищення бланків суворої звітності у складі:
НІЖНИК
Вадим Васильович

начальник
науково-дослідного
центру
технічного регулювання, підполковник служби
цивільного захисту, голова комісії

САВЧЕНКО
Олеся Вікторівна

науковий співробітник науково-організаційного
відділу, секретар комісії

БУКОВСЬКА
Віра Семенівна

Члени комісії:
науковий
співробітник
відділу
розвитку
цивільного захисту науково-дослідного центру
цивільного захисту

КОМАР
Микола Миколайович

заступник начальника відділу персоналу

САЄЦЬКИЙ
Євген Вікторович

начальник
відділу
документального
забезпечення та планування, майор служби
цивільного захисту

КОВАЛИШИН
Богдан Михайлович

начальник
науково-методичного
сектору,
підполковник служби цивільного захисту

КРИКУН
Олександр Миколайович

науковий співробітник відділу протипожежних
заходів науково-дослідного центру технічного
регулювання

ВЕРПАХІВСЬКА
Таміла Олександрівна

головний фахівець відділу
забезпечення та планування

документального

5. Постійно діюча комісія з перевірки каси Інституту у складі:
ОГУРЦОВ
Сергій Юрійович

учений
секретар,
підполковник
цивільного захисту, голова комісії

служби

АНТОНЮК
Валентина Миколаївна

бухгалтер І категорії відділу економіки
фінансів, секретар комісії

і
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ДОВГОШЕЄВА
Надія Миколаївна

ЦЕСАРСЬКА
Наталія Іванівна
МІЩЕНКО
Вікторія Степанівна

Члени комісії:
старший
науковий
співробітник
відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання,
представник трудового колективу
- провідний фахівець відділу документального
забезпечення та планування
провідний бібліотекар науково-інформаційного
відділу

6. Постійно діюча внутрішньо-перевірочна комісія у складі:
КОВАЛЕНКО
Віталій Володимирович

заступник начальника інституту (з цивільного
захисту), підполковник служби цивільного
захисту, голова комісії

АНТОНЮК
Валентина Миколаївна

бухгалтер І категорії відділу економіки і
фінансів, секретар комісії

ДОБРОСТАН
Олександр Васильович

Члени комісії:
заступник начальника центру – начальник
відділу речовин і матеріалів наукововипробувального
центру,
майор
служби
цивільного захисту

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу
фінансів, секретар комісії

економіки

і

КРАВЧЕНКО
Ростислав Іванович

Провідний науковий співробітник відділу
технічного регулювання науково-дослідного
центру технічного регулювання

ЛОГІНОВА
Лідія Степанівна

старший науковий співробітник
організаційного відділу

СЕМИЧАЄВСЬКИЙ
Сергій Валерійович

науковий співробітник відділу вогнезахисту та
пожежогасіння
науково-випробувального
центру, підполковник служби цивільного
захисту

науково-
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7. Постійно діюча комісія з питань
матеріальних цінностей Інституту у складі:

списання

та

реалізації

ШОЙКО
Василь Анатолійович

заступник начальника інституту – головний
інженер, підполковник служби цивільного
захисту, голова комісії

АНТОНЮК
Валентина Миколаївна

бухгалтер І категорії відділу економіки і
фінансів, секретар комісії

ДОЦЕНКО
Олександр Григорович

Члени комісії:
начальник сектора договірних робіт, капітан
служби цивільного захисту

ПАПУША
Роман Григорович

старший науковий співробітник відділу
технічного регулювання науково-дослідного
центру технічного регулювання, майор служби
цивільного захисту

БОРИСОВ
Андрій Вікторович

начальник науково-інформаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу економіки і
фінансів, секретар комісії

8. Постійно діюча комісія з питань встановлення доплат за наукові
ступені та вчені звання у складі:
ЄВДІН
Олександр Миколайович

перший заступник
голова комісії

ЗАПОЛЬСЬКИЙ
Леонід Леонідович

начальник науково-організаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту,
заступник голови комісії

ІЛЬЇНА
Неля Євгенівна

науковий
співробітник
науковоорганізаційного відділу, секретар комісії
(без права голосу)

ОГУРЦОВ
Сергій Юрійович

Члени комісії:
учений секретар,
цивільного захисту

начальника

підполковник

інституту,

служби
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ЯЦЮК
Ольга Петрівна

начальник
науково-дослідного
цивільного
захисту,
полковник
цивільного захисту

центру
служби

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу економіки і
фінансів

НІЖНИК
Вадим Васильович

начальник
науково-дослідного
центру
технічного регулювання, підполковник служби
цивільного захисту

ГРАЧОВА
Олена Василівна

начальник відділу персоналу, підполковник
служби цивільного захисту

9. Постійно діюча комісія з визначення стажу наукової роботи та
вислуги років працівникам у складі:
КОВАЛЕНКО
Віталій Володимирович

заступник начальника інституту (з цивільного
захисту), підполковник служби цивільного
захисту, голова комісії

ПОЛУЯН
Павло Вікторович

головний
фахівець
підполковник служби
секретар комісії

відділу
персоналу,
цивільного захисту,

БОРИС
Олександр Павлович

Члени комісії:
заступник
начальника
інституту
(з
протипожежного захисту та техногенної
безпеки), полковник служби цивільного захисту

ДЄГТЄРЬОВ
Ігор Миколайович

помічник начальника інституту з юридичних
питань

ДОВГОШЕЄВА
Надія Миколаївна

старший науковий співробітник відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання,
представник трудового колективу

ГРАЧОВА
Олена Василівна

начальник відділу персоналу, підполковник
служби цивільного захисту

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу економіки і
фінансів
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ЗАПОЛЬСЬКИЙ
Леонід Леонідович

начальник науково-організаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

10. Постійно діюча комісія з визначення вислугу років особам
начальницького складу служби цивільного захисту у складі:
КОВАЛЕНКО
Віталій Володимирович

заступник начальника інституту (з цивільного
захисту), підполковник служби цивільного
захисту, голова комісії

ПОЛУЯН
Павло Вікторович

головний
фахівець
підполковник служби
секретар комісії

відділу
персоналу,
цивільного захисту,

ШОЙКО
Василь Анатолійович

Члени комісії:
заступник начальника інституту – головний
інженер, підполковник служби цивільного
захисту

ДЄГТЄРЬОВ
Ігор Миколайович

помічник начальника інституту з юридичних
питань

ГРАЧОВА
Олена Василівна

начальник відділу персоналу, підполковник
служби цивільного захисту

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник начальника відділу економіки і
фінансів

11.

Постійно діюча комісія з питань інтелектуальної власності:

ЄВДІН
Олександр Миколайович

перший заступник начальника інституту, голова
комісії

КОВАЛЕНКО
Віталій Володимирович

заступник начальника інституту (з цивільного
захисту), підполковник служби цивільного
захисту, заступник голови комісії

МУКШИНОВА
Тетяна Олександрівна

старший науковий співробітник
інформаційного
відділу,
майор
цивільного захисту, секретар комісії

науковослужби
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ОГУРЦОВ
Сергій Юрійович

Члени комісії:
учений
секретар,
цивільного захисту

підполковник

служби

ЧЬОЧЬ
Вікторія Володимирівна

старший науковий співробітник
інформаційного відділу (за згодою)

науково-

ПЕРЕПЕЛЯТНИКОВ
Георгій Петрович

головний науковий співробітник відділу
техногенної безпеки науково-дослідного центру
цивільного захисту

СІЗІКОВ
Олександр
Олександрович

провідний науковий співробітник відділу
нормативно-правового забезпечення науководослідного центру технічного регулювання

НОВАК
Сергій Вікторович

провідний науковий співробітник відділу
електротехнічних
виробів
наукововипробувального центру (за згодою)

ЧУМАЧЕНКО
Сергій Миколайович

начальник відділу моделювання надзвичайних
ситуацій
науково-дослідного
центру
інноваційних технологій

ПУХ
Оксана Анатоліївна

заступник
фінансів

начальника

відділу

економіки

і

12. Постійно діюча експертна комісія з визначення відомостей, що
містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави:
ЄВДІН
Олександр Миколайович

перший заступник начальника інституту, голова
комісії

ВЕРПАХІВСЬКА
Таміла Олександрівна

головний фахівець відділу документального
забезпечення та планування, секретар комісії

БОРИСОВ
Андрій Вікторович

Члени комісії:
начальник науково-інформаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

ЗАПОЛЬСЬКИЙ
Леонід Леонідович

начальник науково-організаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

МАРУНЕНКО
Галина Миколаївна

помічник начальника інституту з режимнотаємної роботи
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12. Постійно діюча комісія з перевірки документів з грифом «Для
службового користування»:
ЄВДІН
Олександр Миколайович

перший заступник начальника інституту, голова
комісії

ВЕРПАХІВСЬКА
Таміла Олександрівна

головний фахівець відділу документального
забезпечення та планування, секретар комісії

БОРИСОВ
Андрій Вікторович

Члени комісії:
начальник науково-інформаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

ЗАПОЛЬСЬКИЙ
Леонід Леонідович

начальник науково-організаційного відділу,
підполковник служби цивільного захисту

МАРУНЕНКО
Галина Миколаївна

помічник начальника інституту з режимнотаємної роботи

_________________________________________

