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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ J; , j6:) 

(( .:іО » /,( 2015 р. 

Щодо забезпечення вюсонання статті 40 Закону України «Про вищу освіту» 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та на виконання 

рекомендацій Комісії по дотриманню законності та запобіганню проявам корупції 

в НТУУ «КПІ», 

НАКАЗУІО: 

1. Погоджувати з органами студентського самоврядування рішення щодо: 
l) відрахування студентів (курсантів) з НТУУ «КШ» та їх поновлення на 

навчання; 

2) переведення ос іб, які навчаються в НТУУ «КПІ» за державним 

замовленням , на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб; 

З) переведення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника ·директора . . 
шституту, проректорш; 

5) поселення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ», у гуртожиток і виселення 

1х 1з гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» в частині , 

що стосується осіб, які навчаються; 
7) діяльності студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються в НТУУ «КПІ» . 

2. При формуванні наказів, що стосуються питань навчання, побуту та 

захисту прав та інтересів студентів, в преамбул і посилатися на ст.40 Закону «Про 

вищу освпу». 

З. Проректору з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) 

Киричку П.О. вести обл ік студентських заходів. 



4 .Начальнику ДЕФ Субботіній Л.Г. оргаюзувати окремий облік коштш, 

направлених на забезпечення діяльності студентського самоврядування, та 
. . . 

щор1чно подавати звпи щодо такого використання цих кошпв. 

5. Внести зміни до абз. 13 п . 87.5 Інструкції з дшоводства № 4-520 вщ 

04.10.2013 р. в та викласти його в наступній редакції: 

відрахування студентів (курсантів) з НТУУ «КПІ» та їх поновлення на 

навчання; переведення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб ; переведення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; призначення 

заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректорів; 

поселення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ», у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» в 

частині, що стосується осіб, які навчаються; діяльність студентських містечок та 

гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» - за 

погодженням з органами студентського самоврядування. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректор М.З. Згуровський 



Погоджено 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(навчально-виховний напрям) \~~ П.0.Киричок 
Начальник ДЕФ 

Юрисконсульт 

Надруковано в 1 примірнику 
На 1 аркуші 

Друкувала - Войтович Л.В . 

тел. 406-83-40 

~ Л.Г. Субботіна 
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