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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНШЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ШСТИТУТ" 

НАКАЗ№ І- /5;!_ 
м. Київ « і/» tJ 5-- 2015 р. 

Про внесення змін до наказу № 1-95 від 16.04.2015 р. Про внесення змін до 
типових форм на1\:азів по контингенту студентів, затверджених наказом № 1-47 
від 24 лютого 2014 року 

Відповідно до звернень підрозділів університету, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказу № 1-95 від 16.04.2015, а саме: 

1.1. до преамбули додатка № 1: 

Відповідно до ст. 35 та 11 3 Сімейного кодексу України та ст. 16 Закону 

України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" 

1.2. до додатків №1 -43: 
зам1сть словосполучення «навчання за державним замовленням (навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб)» вживати 

словосполучення «навчання за державним замовленням (за договором (контрактом) 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб)» . 

2. до списку осіб, що погоджують наказ (додатки № 29, 30, 34, 36-38), 
включити юрисконсульта. 

3. до списку осіб, що погоджують наказ (додатки № 26-40), включити 

начальника Відділу кадрів та архівної справи. 

4. до списку розсилки додатка № 15: 

Включити: відділ стипендіального забезпечення. 

5. до п. 1 додатка № 31: 
призначити нижченазваному студенту, який наказом № від _ _ _ 

пере;ведений з навчання за договором (контрактом) за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб) на навчання за державним замовленням (поновлений на 

навчання, приступив до навчання після академічної відпустки, приступив на 
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повторний курс навчання, переведений до НТУУ «КПІ»), стипендію з 01 .02.2015 р. 
по 30.06.2015 р. у розмірі: 

6. до списку розсилки додатків № 1, 8-12, 15, 17, 20-23: 

Включити: навчальний відділ (ДНР). 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

Якименка ІО.І., директорів інститутів та деканів факультетів. 

В.о. ректора Ю.І. Якименко 
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Перший 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (перспективний розвиток) 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрям) 

Начальник ДЕФ 

Начальник ПФВ 

процесу 

Погоджено: .Q10 
10.І . Якименко 

· О.М. Новіков 

М.В. Броницька 

Л.П. Андрейчук 

Начальник відділу стипендіального забез...-.r-•...-... 

Голова профкому студентів А.ІО. Гаврушкевич 
df/.-0. Дс;;р.t/ ).__ 
Д. В. Афа~Ксь.єв / Голова студради 

; f /1 ,,&v(J rA І 

Юрисконсульт ~сі/ 
Надруковано в 1 прим ірнику Розрахунок розсилки: 

на 1 аркуші Завірена паперова 1сопія: 

Друкувала - Войтович Л.В. 
тел. 406-83-40 

l . Керуючий справами - 1 ; 
Електронна копія: 

2. всі навчальн і п ідрозділи , 

З. ДНВР; 

4. департамент навчальної роботи; 

5. ВКАС; 

6. Відділ інформатизації (Департамент 

перспективного розвитку) ; 

. ' 

7. Відділ стипендіального забезпечення 

(Департамент навчально-виховної роботи); 
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