
     УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ______ 

м. Київ                                                                               ____ __________2021р.

Про проведення благодійної акції з донорства крові
«День донора в КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Для організації і проведення 07 грудня 2021 року благодійної акції з 
донорства крові «День донора в КПІ ім. Ігоря Сікорського» за участі 
працівників КНП «Київський міський центр крові»,

Н А К А З У Ю:
1. Організувати і провести благодійну акцію безоплатної здачі крові «День 

донора в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (далі – благодійна акція) 07 грудня 
2021.

2. Начальнику ВСПР – Студентська соціальна служба Тетяні Кочупаловій 
організувати проведення благодійної акції та провести інформування 
здобувачів вищої освіти та працівників університету, надати інформацію 
для донорів щодо свідомого ставлення до свого здоров’я.

3. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів сприяти 
проведенню благодійної акції та проінформувати їх про проведення 
заходу.

4. Головному бухгалтеру Людмилі Субботіній забезпечити фінансування 
відповідно кошторису витрат, за основний рахунок КПІ. (Додаток 1).

5. Директору Навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості 
освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського Марії Перестюк організувати проведення 
відеозйомки та інформування широкого загалу про захід на 
інформаційних ресурсах і соціальних мережах університету.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-
виховної робити Наталію Семінську.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО



Проект наказу вносить:

Проректор з навчально-

виховної роботи

_____________Наталія СЕМІНСЬКА

т. 204-85-93

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

____________ Людмила СУББОТІНА

Директор ННЦ ІМЯО

_____________ Марія Перестюк

Юрисконсульт________________

ДП №___________
Виконавець: Тетяна Кочупалова
Тел. 204-81-29; 097-3345045

Електронна розсилка: 
1. Всі структурні підрозділи

                                           



Додаток №1

до наказу № _____        

від «____»________2021 р.

К О Ш Т О Р И С*
на проведення благодійної акції з донорства крові

«День донора в КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

07 грудня 2021

№ Найменування Сума, грн. Джерело 
фінансування

1 Кава, чай, харчування для донорів 3900 Загальний 
рахунок

2 Сувенірна продукція 2550 Загальний 
рахунок

Всього 6450

* Можливий перерозподіл коштів за статтями витрат в межах 
кошторису.

Проректор з 

навчально-виховної роботи                       Наталія СЕМІНСЬКА

Головний бухгалтер Людмила СУББОТІНА


