
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № f f!!J_! 
; 

м. Київ i J6 » /О 2017 р. 

Про створення комісії з питань відряджень працівників 

КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордон 

Керуючись наказом №4-250 від 04.10.2013 р . «Про затвердження 

інструкції з діловодства (Порядок підготовки, підписання та реєстрації 

наказів НТУУ "КПГ' про відрядження/направлення на стажування)» та 

змін до нього, визначених наказом 4-119 від 04.06.2015 р., 

ПРОПОНУЮ: 

1. Затвердити «Положення про комісію з питань відряджень 

працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордон» (додаток 1 ). 

2. Затвердити комісію з питань відряджень працівників КПІ ім.Ігоря 

Сікорського за кордон (далі - комісію) у складі: 

- Якименко Юрій Іванович , перший проректор, голова комісії; 

заступники голови ком1с11: 

- Ільченко Михайло Юхимович - проректор з наукової роботи; 

Сидоренко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв' язки); 
.... 

члени ком1с11: 

- Киричок Петро Олексійович - проректор з науково-педагогічної 

роботи (навчально-виховний напрям); 

- Субботіна Людмила Григорівна - начальник Департаменту 

економіки і фінансів; 
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- Цимбаленко Яна ІОріївна - керуючий справами; 

- Дмитренко Валерій Іванович - помічник ректора; 

- Дуда Богдан Іванович - помічник ректора ; 

- Варавва Вікторія Леонідівна - заступник керівника ВМЗ та ПС, 

секретар ком1с11. 

З . Встановити , що ком 1с 1я проводить засщання щочетверга о 

15 годині в кімнаті 157 корпусу № 1. 

4. Дане розпорядження вступає в силу з дня шдписання 

розпорядження та має термін дії до 31 грудня 2017 року . 

Ректор М.З. Згуровський 
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Проект розпорядження вносить: 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв' язки) 

~ С.І. Сидоренко 
~1/ 

Надруковано у 1 прим . 

На 2 аркушах 

Друкувала - Є.О. Довгопол 

тел. 204-91-99 

УЗГОДЛ<ЕНО: 

ректор 

Проректор з наукової роботи 

Проректор з н у ово-педагогічної 

роботи (навчально-виховний 

напрям) J/
1 '/44i4J4 П.О. Киричок 

Начальник Департаменту 

економіки і фінансів, головний 

бухгалтер 

~ Л.Г. Субботіна 

Помічник ректора 

--г::.~о/..+=-~~S7 __ Б.І. Дуда 

Список розсилки: . . 
ВС І структурні ПІДрОЗДІЛИ 

з 



Додаток 1 
до розпорядження від 06.1 О.2017р. 

№ 5-151 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ВІДРЯДЖЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 

КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ЗА КОРДОН 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комісія з питань відряджень працівників КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за кордон (далі Комісія) створена 
розпорядженням від 06.20.2017 року №5-151 на період до 31 
грудня 2017 року. 

1.2. Рішення про організацію роботи Комісії після 31 грудня 
2017 року буде визначено окремим розпорядженням ректора. 

1.3. Дане Положення визначає функції та повноваження Комісії. 

1.4. В своїй роботі Комісія керується даним положенням, а також 
діючими нормативними документами університету з питань, 

пов'язаних із організацією відряджень працівників 
університету за кордон (наказ від 04.10.2013 р. №4-520 «Про 
затвердження інструкції з діловодства (Порядок підготовки, 

підписання та реєстрації наказів НТУУ "КПІ" про 

відрядження/направлення на стажування)» та змін до нього, 

визначених наказом від 04.06.2015 р. №4-119; наказ від 
28.02.2017 р. №7-16 «Про затвердження Регламенту 

організації робіт за окремими напрямами міжнародного 
співробітництва в КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ін.) 

2. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ 

Визначення: 

а) доцільності організації відрядження з точки зору інвестиційної 
привабливості очікуваних результатів для університету та 

очікуваної ефективності відрядження; 
б) відповідності завдань відрядження діючим договорам 

університету із зарубіжними партнерами; 

в) відповідності терміну відрядження обсягу завдань та умовам 
відрядження; 

г) джерел фінансування, відповідності цього фінансування 
поставленим на відрядження завдань та термінам; 

д) відповідності посади відрядженого та його функціональних 
обов'язків - завданню відрядження; 

є) форми і умов надання звіту за результатами відрядження. 



З. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 

3.1. Комісія має повноваження задовільнити або відхилити 
клопотання про направлення у відрядження за кордон, 

виходячи із необхідності забезпечити виконання функцій 

Комісії , визначених в розділі 2. 

3.2. Позитивне рішення Комісії є підставою для видання наказу 

про відрядження працівника КПІ і м . Ігоря Сікорського за 

кордон . 


