
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УJ{РАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № j --f і 

м. Київ <<//J» __ !.2_~_r __ 201 б р. 

Про відзначення 71 -ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939 -1945 років 

На виконання Указу Президента України від 08.04.2016 р. № 130/2016 

"Про відзначення у 201 6 році Дня пам'яті та примирення і 7 1-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій св ітов і й війн і " та з метою формування у молодіжному 

середовищ~ шанобливого ставлення до ветеран ів в і йни та нинішніх захисникі в 

Вітчизни, 

ПРОПОНУЮ: 

1. 5 травня 201 6 р. у зал і засідань Вченої рс.щн провести урочисте зібрання 

ветеранів - переможці в нацизму, нинішн іх захисників Вітчизни, студентів, 

співробітників ун іверситету. Початок з ібрання - 11 .30. 

2. Начальнику Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації 

генерал-майору Піскуну С.)К. для проведення урочистостей забезпечити: 

5 травня з 1 О.ОО до 12.00 для Почесної варти під час покладання квітів 

до пам'ятника Студентам, викладачам кm, які не повернулись з війни та ДО 

пам'ятника Героям Небесної сотні - 8 курсант і в п ід керівництвом двох офіцерів . 

Форма одягу для особового складу - парадна. 

3. Проректору з науково-педагогіч ної роботи Киричку П.О. забезпечити 

організац ію охорони громадського порядку під час проведення мемор1альних 

заходів (05 травня з 11 .00 до 13.00; 09 тр(Івня з 09.00 до 10.00). 
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4. Начальнику відділу технічних засобів навчання Лазаренку В.В. 5 травня 

з 11.00 до 13.00 забезпечити проведення урочистого зібрання ветеранів 

технічними засобами у залі засідань Вченої ради. 

5. Завідувачу пошкшн1чним вщдшенням Шамардаку М.В . на час 

проведення урочистостей організувати медичне забезпечення (за згодою) . 

6. Директору автотранспортного шдприємства Гребеннику О.П. 

05 травня з 09.00 до 15 .00 запланувати 1 мікроавтобус у розпорядження Ради 

ветераюв. 

7. Керівнику в1ддшу м1жнародних зв'язків та протокол ьного супроводу 

Шикаловій Л.М. 05 травня з 11 .00 до 15.00 забезпечити роботу зали засідань 

Вченої ради та "Альма-Матер" . 

8. Начальнику департаменту економ 1 ки та фінансів Суботіній Л.Г. 

оргаюзувати фінансове забезпечення урочистостей зпдно кошторису. 

(Додаток І ) . 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи Киричка П.О. 

Ректор М.З. Згуровський 
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Проект розпорядження 

вносить: 

ДП№ --
Надруковано в 2 прим . 

Погоджено: 

проректор ~ П.О.Киричок 

~~ 

Розрахунок розсилки: 

Інститути, факультети . 

Департамент навчально-виховної роботи (штаб ЦЗ, ВО). 

Відділ ТЗН. 

Департамент АГР (АТП). 

Департамент МС. 

ДЕФ. 

На 1 аркуш і кожний 

Друкувала Прозоровська Л.В. 

тел. 234-35-1 1 



Jfl vи16 ),,___ // 
Додаток до Розпорлджен11л від•:{,V• № ~ О о 

- -

Кошторис 

РО В СЬКИЙ 
2016 р. 

витрат на відзначення 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європ і , 

Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги. 

1 . Придбання квітів: 

корзина квітів до пам'ятника Студентам, викладачам ... 
корзина квітів до пам'ятника Героям Небесної сотні 

2. Фотопослуги 
З . Заохочення ветеранів: 

переможців нацизму - 23 чол. х 5ОО грн. 
нинішніх захисників Вітчизни - 9 чол. х5ОО грн . 

Всього: (двадцять дв і тисячі п'ятсот) 22 500 грн. 

2 500 грн. 

2 500 грн. 

1 500 грн . 

11 500 грн. 

4 500 грн. 

Начальник департаменту економ іки і фінансів - головний бухгалтер 


