
 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

 

НАКАЗ № ________4-176 

 

м. Київ        «11_» ____07____2016 р. 

 

Прозатвердженнянового складу та положення про Постійно діючу комісіюз 

контролю і супроводження інвестиційних проектів  
 

У зв’язку зі зміною складу Постійно діючої комісії з контролю і 

супроводження інвестиційних проектів,  

  

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити наступний склад Постійно діючої комісії з контролю і 

супроводження інвестиційних проектів: 

 Голова комісії — Новіков О.М., проректор з науково-педагогічної роботи 

(перспективний розвиток); 

 Секретар комісії — Мазур М.О., начальник Загального відділу; 

Члени комісії: 

- Якименко Ю.І., перший проректор; 

- Ільченко М.Ю., проректор з наукової роботи; 

- Ковальов П.В., проректор з адміністративно-господарської роботи; 

- Субботіна Л.Г., начальник Департаменту економіки та фінансів; 

- Цимбаленко Я.Ю., керуючий справами університету; 

- Бежевець А.М., начальник Юридичного управління; 

- Куценко О.О., начальник претензійно-позовного відділу; 

- Мединцев І.А., начальник Відділу контролю використання та оренди 

майнового комплексу; 

- Огінський С.А., помічник ректора; 

- Тарасенко О.Л., провідний інженер; 

- Молчанов В.І., голова профспілкового комітету співробітників 

університету (за згодою); 

- Гаврушкевич А.Ю., голова профспілкового комітету студентів 

університету (за згодою); 



- Малишок М.О., заступник голови студентської ради університету (за 

згодою). 

 2. Затвердити положення про Постійно діючу комісіюз контролю і 

супроводження інвестиційних проектів(додаток № 1). 

 3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ № 4-74 від 31.03.2016 р. Про 

затвердження нового складу постійно діючої комісії з контролю і супроводження 

інвестиційних проектів; 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М. 

 

 

 Ректор                                                                                          М.З. Згуровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу вносить: 

 

Керуючий справами 

 

________________ Я.Ю. Цимбаленко 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Перший проректор                                                                 Ю.І. Якименко 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                           О.М. Новіков 

(перспективний розвиток) 

 

Голова профкому співробітників           В.І. Молчанов 

 

Голова профкому студентів            А.Ю. Гаврушкевич 

 

Заступник головистудради університету          М.О. Малишок 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

Надруковано в 1 примірнику 

На 2 аркушах 

 

Друкувала  - Войтович Л.В. 

тел. 204-83-40 

 

Розрахунок розсилки: 

1) Проректори 

2) Всі структурні підрозділи 

3) Веб-сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до наказу № 4-176 від «_11_» ___07_ 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧУ КОМІСІЮ З КОНТРОЛЮ І СУПРОВОДЖЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2016 р. 

1. Загальні положення 



 

1.1. Постійно діюча комісія з контролю і супроводження інвестиційних 

проектів (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним органом Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі — 

Університет) з правом дорадчого голосу, який утворюється з метою внесення 

пропозицій та рекомендацій з питань: розвитку майнового комплексу,  вирішення 

соціально-житлових питань шляхом поліпшення матеріально-технічної бази 

НТУУ «КПІ», в т.ч. із залученням матеріальних ресурсів юридичних та фізичних 

осіб, здійснення інвестиційних проектів, здійснення моніторингу та контролю за 

існуючими проектами будівництва, співпраці з організаціями-забудовниками, 

визначення істотних умов господарських договорів, здійснення громадського 

контролю за діяльністю університету із зазначених питань. 

 1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

нормативно-правовою базою університету, Статутом НТУУ «КПІ» та цим 

Положенням. 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ 

2.1. Основними завданнями Комісії є: 

- розгляд пропозицій з питань розвитку майнового комплексу; 

- надання рекомендацій з питань залучення сторонніх (третіх) осіб до 

створення матеріально-технічних об’єктів НТУУ «КПІ» в т.ч. із залученням 

матеріальних ресурсів юридичних та фізичних осіб, в т.ч. на умовах пайової 

участі; 

- надання пропозицій щодо поліпшення матеріально-технічної бази НТУУ 

«КПІ»;  

- надання пропозицій, що пов’язані з соціально-житловими питаннями;  

- участь в обговореннях стратегії розвитку соціально-побутових питань; 

- розгляд та надання рекомендацій з питань інвестування будівництва та 

інвестиційної діяльності; 

- участь в формуванні технічних завдань для будівництва із залученням 

матеріальних ресурсів НТУУ «КПІ» та третіх осіб; 

- здійснення громадського контролю за діяльністю із зазначених питань. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


2.2. Здійснює відбір Інвестиційних проектів із зазначенням загальної 

вартості проекту,  загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для 

розроблення та реалізації проекту, в тому числі для завершення його реалізації, а 

також обсягів таких видатків на відповідний плановий та наступні за плановим два 

бюджетні періоди у розрізі бюджетних програм (у разі наявності). 

3. ПРАВА КОМІСІЇ 

3.1. Комісія має право: 

 3.1.1. Залучати до участі у своїй роботі працівників Університету, які 

володіють необхідними знаннями для надання консультативної допомоги з питань 

роботи Комісії, а також незалежних експертів (за згодою). 

 3.1.2. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи. 

 3.1.3. Приймати для розгляду інвестиційні проекти або відхиляти їх за 

результатами розгляду документів, поданих для відбору проектів, або надавати 

рекомендації щодо можливості застосування інших механізмів фінансування 

проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, 

державно-приватне партнерство, концесія тощо). 

4. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ  

 4.1. Персональний склад Комісії затверджується наказом ректора 

Університету. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

4.2. Комісію очолює голова. Голова Комісії організовує її роботу і несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.  

4.3. Голова Комісії: 

 4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Комісії; 

 4.3.2. Планує роботу Комісії на відповідний період та порядок денний 

засідань. 

 4.4. Формою роботи Комісії є засідання, яке вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше половини складу членів Комісії. 

4.5. Засідання Комісії веде її голова. 



4.6. Презентацію Інвестиційного проекту на засіданні Комісії здійснює 

уповноважена особа інвестора. 

4.7. Комісія на своєму засіданні здійснює відбір Інвестиційних проектів. 

4.8. Рішення Комісії приймається на засіданні шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

4.9. Комісія приймає рішення щодо кожного інвестиційного проекту окремо. 

4.10. Особи, запрошені на засідання Комісії, участь у голосуванні не беруть. 

4.12. У разі необхідності з’ясування додаткових обставин та отримання 

відповідної інформації для остаточного ухвалення рішення  Голова Комісії може 

здійснювати запити до відповідних підрозділів університету. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту введення його в дію наказом 

ректора університету. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися наказом 

ректора університету.  

 

 

 

 
 


	n32
	n33
	n34
	n40
	n45
	n46
	n47
	n48
	n49
	n52
	n53
	n54
	n55
	n56
	n59
	n58
	n281
	n60
	n274

