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м . Київ

Пр о реорга ніза ц і ю струкгурного під розд іл у ННЦ «ЕКОТЕЗ»
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необхідн і стю
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з
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впорядкуван ня
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червня
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НАКАЗУЮ :

1.

Приєднати Науково-техні чний центр «Екотехнологі й та технологій

енергозбереження» (дал і

-

НТЦ) до Навчально- наукового центру «Екотехноло гій

та технологі й енергозбереженню> (дал і

2.

Керуючому

справами

-

І-ПЩ) .

Цимбаленко

Я.Ю.

внести

змши

до

орган і зац ійної структури ун і верситету.

З.
цінностей

Начал ьн ику ДЕФ Субб от і ній Л . Г . забезпечити передачу матеріальних
НТЦ

на

баланс

І-П-Щ,

під готувати

зміни

до

штатного

розпису

ун іверситету та п одати їх на затвердження .

4.

Начальнику

Відд ілу кадр і в

та архівної справи Андрейчук Л. П .

ознайомити праці вників НТЦ з наказом і провести їх перемі щення відповідно до
чинного законодавства.

5.

Науковому

кер і внику ffiЩ Варламову Г . Б .

п ідготувати зміни та

затвердити у ректора Положення про І-П-Щ.

6.

Контроль за викона н ням наказу покласти на проректора за наукової

р оботи Ільченка М.Ю.

Ректор

М.З. Згуровський

Проект наказу вносить:
nrавами

І~ Я.Ю. Цимбаленко

----+-ЖІІ---

Погоджено:

Ю.І. Якименко

Перший прор ектор

Проректор з наукової роботи
Начальник ДЕФ

Л.Г. Субботіна

Науковий керівник ННЦ «ЕКОТЕЗ»

Г .Б. Варламов

Голова профкому співробітників

В.І. Молчанов

10рисконсульт

Надруковано в

Л. Л. Меньшиков а

1 примірнику

Список розсилки:

на З арку шах

Завірені паперові н.:опії:

1.
Друкувала
тел.

- Башинська І.А.
204-83-40

Керуючий справами

-1

Елен:тронна І\':опія:

2.

Всі структурні підрозділи

З.

В еб-сайт

