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Про затвердження нового складу постійно діючої комісії по контролю і 

супроводженню інвестиц ійних проектів 

У зв'язку зі зміною складу комісії по контролю 

інвестиuійних проектів, 

НАКАЗУІО: 

супроводженню 

1. Затвердити новий склад постійно діючої комісії по контролю 

супроводженню інвестиційних проектів: 

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

(перспективний розвиток); 

Члени комісії: 

- Якименко 10.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; 

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

майнового комплексу; 

- Огінський С.А. , помічник ректора; 

- Тарасенко О.Л., пров ідний інженер; 
- Молчанов В.І. , голова профспілкового ком 1тету співробітників 

ун іверситету (за згодою) ; 

- Гаврушкевич А.ІО., голова профспілкового компету студент1в 

ун іверситету (за згодою); 



Афанасьєв Д.В" голова студентської ради університету (за згодою). 

2. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження № 5-11 1 вщ 
26. l l .20 12 р. Про створення поспино діючої ком 1 с11 по контролю 

супроводженню інвестиційних проектів; розпорядження № 5-22 від 12.03.2013 р. 
Про внесення змін до розпорядження № 5-111 від 26.11.2012 р. Про створення 
постійно діючої комісії по контролю і супроводженню інвестиційних проектів та 

розпорядження № 5-98 від 17.09.20 13 р. Про внесення змін до розпорядження № 

5-22 від 12.03.2013 р. Про створення постійно діючої комісії по контролю і 

супроводженню інвестиційних проектів. 
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Розрахунок розсилки: 

Надруковано в 1 прим ірнику 

На 2 аркушах 

Друкувала - Войтович Л.В. 
тел. 204-83-40 

J) Проректори 
2) Всі структурні підрозділи 
З) Веб-сайт 

. ' 


