
 

 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

 

Н А К А З № 4-374 
м. Київ                                                                                 «14»___08__ 2013 р.                      

 
Щодо організаційних заходів із забезпечення приєднання до Державного 

університету телекомунікацій Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації НТУУ «КПІ» та Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації 

НТУУ «КПІ» 

 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 

2013 року № 509-р «Про утворення Державного університету 

телекомунікацій» та спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства оборони України від 8 серпня 2013 року № 1134/543 «Щодо 

особливостей діяльності Державного університету телекомунікацій» , 

 

     НАКАЗУЮ: 

 

1. В термін до 29 серпня 2013 року проректору з науково-педагогічної 

роботи Варламову Г.Б. видати накази з переведення до Державного 

університету телекомунікацій для продовження навчання за раніше 

обраними напрямами підготовки,спеціальностями (спеціалізація ми) та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

 

курсантів та студентів, які навчаються за денною формою за схемою 

підготовки «студент-курсант», для потреб Збройних Сил України; 

курсантів,які навчаються за денною формою за схемою підготовки 

«студент-курсант», для потреб інших військових формувань, утворених 

відповіднодо законів України; 

військовослужбовців військової служби за контрактом, які не мають 

офіцерських звань, для здобуття базової вищої освіти(заочна форма 

навчання); 

студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб ; 

студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. 



2. В термін до 29 серпня 2013 року проректору з наукової роботи 

Ільченко М.Ю. видати накази з переведення до Державного 

університету телекомунікацій для продовження навчання за раніше 

обраними напрямами підготовки, спеціальностями(спеціалізація ми) та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

докторантів, аспірантів (ад’юнктів) згідно з додатком 1 до наказу. 

3. Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. підготувати документи для 

забезпечення передачі державного майна Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації, що підлягає передачі до 

Державного університету телекомунікацій, згідно з додатком 11 до 

наказу України від 8 серпня 2013 року № 1134/543. 

4. Проректору з адміністративно-господарської роботи Ковальову П.В. 

вжити заходів щодо дострокового розторгнення господарських 

договорів ВІТІ НТУУ «КПІ». 

5. Проректору з науково-педагогічної роботи Новікову О.М. забезпечити 

виконання наказу від 08 серпня 2013 року № 1134/543 у частині 

укладання договорів оренди нерухомого майна гуртожитку № 12 за 

адресою: м. Київ, вул. Металістів,7 та навчального корпусу № 27 за 

адресою: м. Київ, вулиця Верхньоключова,4. 

6. Керуючому справами Цимбаленко Я.Ю. внести зміни до організаційної 

структури НТУУ «КПІ», підготувати та подати на звернення зміни до 

Статуту НТУУ «КПІ», та забезпечити вирішення кадрових питань 

відповідно до чинного законодавства. 

7. Вченому секретарю Мельниченко А.А. внести до порядку денного 

засідання Вченої ради питання внесення змін до Статуту НТУУ «КПІ». 

8. Першому проректору Якименко Ю.І. та голові профспілкового 

комітету співробітників Молчанову В.І. підготувати проведення 

конференції трудового колективу з питання внесення змін до статуту 

НТУУ «КПІ». 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Якименка Ю.І. 

 

 

Ректор                                                                         М.З. Згуровський 

 


