
м. Київ 

УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ШСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ;{-/;/ 

2017 р. 

Про затвердження Положення про Науково -технічне об'єднання "КПІ -
Телеком") 

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту КПІ 

ім. Ігоря Сікорського , 

НАКАЗУЮ: 

l . Затвердити Положення про Науково - технічне об'єднання "КПІ -

Телеком") Національного технічного уюверситету України «Київський 

пол ітехн ічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Ільченка М.Ю. 

Ректор М.З. Згуровський 



казу вносить: 

справами _____ ...,._.._ __ Я. Ю. Цимбаленко 

Перший проректор 

Проректор з наукової роботи 

Начальник ДЕФ 

Голова профкому 

Юрисконсульт 

C[)ahe1(1~ . 11 

f!TCJ ~11/П/- /&reKDfr1 
Надруковано в 1 примірнику 
на 1 арк. 

Друкувала - Башинська І.А. 

тел. 204-83-40 

Погоджено: ~ 

Ю. І. Якименко 

М.Ю. Ільченко 

Л.Г. Субботіна 

В.І. Молчанов 

Список розсилки : 

Завірені паперові І(Оnії: 

1. Керуючий справами - 1 
Електронна копія : 

2. Всі структурн і п ідрозділ и 

З . Веб-сайт 

4. alenchik_mak@ukr.net 



" 

Додаток 1 

до Наказу № r;{- - )( d вщ /!). tJC. 2017 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КПІ-ТЕЛЕКОМ" 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО » 

м. Київ - 2017р. 



1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення визначає функції та статус Науково - технічного 

об'єднання "КПІ - Телеком" Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі -
Університет). 

1.2. Науково - технічне об'єднання "КПІ - Телеком" (далі - НТО 

"КПІ - Телеком") - це структурний підрозділ Університету, який входить до 

складу Департаменту науки та інноватики (далі - структурний підрозділ). 

І.З. Структурний підрозділ може мати штампи та бланки, зразки 

яких затверджуються ректором Університету. 

1.4. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію структурного 
. . . 
шдроздшу вводиться в д1ю наказом ректора в порядку та на умовах, 

передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та чинним законодавством 

України, за рішенням Вченої ради Університету. 

1.5. У своїй діяльності підрозділ керується Конституцією України, 

законами та іншими нормативно - правовими актами України, нормативною 

базою Університету, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами 

внутрішнього розпорядку Університету та цим Положенням. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТРУКТУРНОГО ПЩРОЗДІЛУ 

2.1. Розвиток та обслуговування: 

- кампусних комп'ютерних і телекомунікаційних систем Університету; 

- зовнішніх каналів зв'язку з виключним (монопольним) правом 

організації виходу кампусної мережі Університету у мережі загального 

користування; 

- систем фіксованого та мобільного зв'язку, що належать Університету, 

- систем охоронної сигналізації; 

- бездротових систем і каналів у кампусі Університету; 

- інформаційного сайту Університету, підрозділів та інформаційних 

ресурсів, що підлягають зовнішній презентації; 

- систем захисту інформаційних ресурсів комп'ютерної мереж~ 

Університету. 

2.2. Надання телекомунікаційних та інформаційних послуг та послуг по 

створенню інформаційної інфраструктури підрозділам 
Університету. 

2.3. Розробка та реалізація системи інформаційної безпеки в мережі, 
контроль за доступом до інформаційних ресурсів і функціюванням 

системи захисту. 

2.4. Розробка та впровадження НОВІТНІХ інформаційних 

телекомунікаційних технологій. 
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2.5. Виконання проектних, науково-досшдних та досшдно-

конструкторських робіт, монтаж та наладка технологічного 
обладнання за замовленнями держави, Університету та за угодами. 

3. ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

3 .1. Здійснення науково - дослідної, виробничо - господарської, та 

інших видів діяльності, які сприяють реалізації завдань "КПІ 

Телеком". 

3.2. Впровадження науково - технічних та дослідницьких досягнень. 

3 .3. Розробка і здійснення заходів щодо підтримки і розвитку ділових і 

творчих ініціатив для сприяння співробітництву в галузі науки, 

виробництва, освіти. 

3.4. Участь у державних та галузевих науково - технічних програмах. 

3.5. Вирішення актуальних проблем інженерної практики, що 

визначаються самостійно або через замовників. 

3 .б. Підготовка кадрів вищої кваліфікації, яка rрунтується на тісному 
зв' язку науково - дослідної діяльності, навчального процесу та 

потреб інженерної практики. 

3.7. З питань планування робіт та обліку: 
- розробка планів виробничо - господарської та наукової діяльності, 

конструкторських та технологічних робіт, згідно затверджених 

наукових напрямюв; 

- підготовка звітів про науково - виробничу діяльність, як складової 

частини звіту Університету; 

- забезпечення державної реєстрації розробок; 
- ведення обліку витрат згідно з затвердженими кошторисами; 

- облік матеріальних цінностей та їх цільове використання для 

виконання науково - виробничої діяльності; 
- забезпечення звітності НТО "КПІ - Телеком" у встановленому 

порядку. 

4. СТРУКТУР А І ОРГ АНИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМ 

ПІДРОЗДІЛОМ 

4.1. Структурний підрозділ входить до складу Департаменту науки та 

інноватики. 

4.2. До організаційної структури структурного підрозділу входять: 

• відділ адміністрування телекомунікаційних та інформаційних систем; 

• відділ підключення абонентів; 

• відділ технічної підтримки; 



• відділ телекомунікаційного забезпечення у складі: 

- служба зв' язку, 

- служба охоронної сигналізації. 

4.3. Керівництво структурним підрозділом здійснює директор (далі -
керівник структурного підрозділу). 

4.4. Керівник структурного підрозділу підпорядкований ректору та 

функціонально проректору з наукової роботи Університету і діє на підставі 

посадової інструкції, Положення про структурний підрозділ, в яких 

визначаються його повноваження. 

4.5. Керівник структурного підрозділу може бути звільнений з посади 

ректором Університету. 

4.6. На час тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу 

його повноваження виконує уповноважена особа, призначена наказом 

ректора. 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ: 

5.1. Організовує роботу НТО "КПІ - Телеком", відповідно до 

покладених завдань, діє від імені НТО "КПІ - Телеком" у відносинах з . . . 
шшими оргаюзащями. 

5.2. Відповідає за результати діяльності структурного підрозділу 

перед ректором Університету. 

5 .З. Розподіляє посадові функціональні обов'язки працівників. 

5.4. Здійснює контроль за роботою працівників структурного 
. . 

пщроздшу. 

5.5. Забезпечує: 

5.5.1. створення на кожному робочому м1сщ належних умов пращ 
. . . . 
вщповщно до вимог законодавства, а також додержання прав пращвниюв, 

гарантованих законодавством про працю; 

5.5.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і 

законних інтересів осіб з особливими потребами; 

5.5.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та нормативно - правової бази Університету та умов 

колективного договору; 

5.5.4. дотримання трудової та штатно - фінансової дисципліни; 

5.6. Вживає заходи щодо запобігання проявам корупції 

хабарництва. 
... ... 

та 

5.7. Надає пропозицн адм1юстрац11 Університету щодо 

вдосконалення управління структурним підрозділом. 
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5.8. Засвідчує документи шляхом проставляння підпису (візи). 

5.9. Готує та візує проекти договорів. 

5.10. Підписує документи в межах своїх повноважень, наданих 

дорученням ректора. 

У своїй діяльності кер1вник структурного підрозділу керується 

Конституцією України, законами та іншими нормативно - правовими актами 

України, нормативною базою Університету, Статутом КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим 

Положенням. 

6. ФІНАНСУВАННЯ СТРУКТУРНОГО ПЩРОЗДІЛУ 

6.1. Джерелами фінансування діяльності структурного підрозділу є: 

загальний фонд державного бюджету, спеціальний фонд державного 

бюджету (надходження за виконання договірних робіт, надання послуг та 

проведення прикладних наукових та дослідно - конструкторських розробок). 

6.2. Бухгалтерська та податкова звітність структурного підрозділу є 

складовою звітності Університету. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ 

7 .1. Припинення діяльності структурного підрозділу здійснюється 

шляхом його реорганізації або ліквідації. 

7 .2. Діяльність структурного підрозділу припиняється наказом 

ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, чинним законодавством України та за рішенням Вченої ради 

Університету. 
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