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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ № _!L;2 /О 

«l.!L__» о3 2016 р. 

Про внесення змін до на1сазу № 4-176 від 11.07.2016 р. «Про затвердження 
нового с1сладу та положення про Постійно діючу 1сомісію з контролю і 

супроводження інвестиційних прое1стів» 

У зв'язку зі зміною складу Постійно діючої комісії з контролю 
супроводження інвестиційних проектів, 

НАКАЗУЮ : 

1.Внестизмінидопункту І наказу № 4-176 від 11.07.2016 р. «Про 

затвердження нового складу та положення про Постійно діючу комісію з 

контролю і супроводження інвестиційних проектів» та вйкласти його в наступній 

редакш1 : 

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.ІО. , проректор з наукової роботи; 

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

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

Цимбаленко Я.ІО., керуючий справами університету; 

Бежевець А.М. , начальник Юридичного управління; 

Мединцев І.А., начальник Відділу контролю 1 використання та оренди 
майнового комплексу; 

Огінський С.А . , помічник ректора ; 
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Тарасенко О.Л., провідний інженер; 

Молчанов В.І" голова профсп ілкового компету співробітників 

університету (за згодою); 

Гаврушкевич А.ІО" голова профспілкового ком 1тету студентш 

ун і верситету (за згодою); 

Малишок М.О" в.о. голови студентсько·і ради ун іверситету (за згодою). 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково

педаrоrічної роботи (перспективний розвиток) Новікова O.:rv,t. 

Ректор М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: 
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Перший проректор 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(перспективний розвиток) 

Голова профкому співробітник і в 

Голова профкому студентів 

В. о. голови студради університету 

Юрисконсульт 

Надруковано в 1 примірнику 
На 2 аркушах 

Друкувала - Войтович Л.В. 

тел. 204-83-40 

В.І. Молчанов 

Y,°v.~~~rч 
М.О. Малишок 

Розрахунок розсилки : 

1) Проректори 
2) Всі структурн і підрозділи 

З) Веб-сайт 
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