
                                                                

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ________
м. Київ                     «___»___________ 2021 р.

Про зміни в організаційній структурі науково – дослідної частини  

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 
25.10.2021 року (протокол № 9), 

НАКАЗУЮ:
1. Ліквідувати з 19.11.2021 року й виключити зі складу науково-

дослідної частини:
1.1. науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія»;
1.2. науково-дослідний інститут інформаційних процесів.
2. З 01.01.2022 року вивести зі складу науково-дослідної частини 

науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «ТЕЗІС» та 
включити його до складу навчально-наукового фізико-технічного інституту. 

3. Начальнику юридичного управління Дергачову Є. В. та директору 
департаменту управління справами Мазур М .О. внести зміни до організаційної 
структури науково-дослідної частини.

4. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. внести відповідні зміни до 
штатного розпису науково-дослідної частини, створити комплексну 
інвентаризаційну комісію для забезпечення прийому-передачі матеріальних 
цінностей з:

4.1. науково-дослідного інституту автоматики та енергетики «Енергія» до 
навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту;

4.2. науково-дослідного інституту інформаційних процесів до факультету 
інформатики та обчислювальної техніки.

5. Начальнику відділу кадрів Андрейчук Л. П. вжити заходів на 
виконання цього наказу в установленому порядку.

6. Визнати такими, що втратили чинність:
6.1. положення про науково-дослідний інститут автоматики та енергетики 

«Енергія», затверджене ректором НТУУ «КПІ» від 11.01.1997 р.;



6.2. положення про науково-дослідний інститут інформаційних процесів, 
затверджене ректором НТУУ «КПІ» від 01.12.1995 р.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Якименка Ю. І.

Ректор   Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
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