
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________
м. Київ «___»___________202__ р.

Про призначення відповідальних осіб за планування та 
координацію закупівель (ініціаторів)

З метою організації здійснення закупівель відповідно до Порядку 
здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»,

ПРОПОНУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів, що мають власний балансовий 

номер, призначити відповідальних осіб за планування та координацію 
закупівель структурного підрозділу до 19.11.2021.

2. Керівникам структурних підрозділів, що мають власний балансовий 
номер, взяти до уваги, що кількість відповідальних осіб за планування та 
координацію закупівель структурного підрозділу не повинна перевищувати 
дві особи.

3. Керівнику відділу матеріально-технічного постачання до 19.11.2021 
призначити із числа працівників цього відділу відповідальних осіб за 
планування та координацію закупівель для структурних підрозділів, що не 
мають власного балансового номеру та обслуговуються централізовано 
департаментом економіки та фінансів.

4. Керівникам структурних підрозділів, що мають власний балансовий 
номер, надати службові записки через електронну систему документообігу 
«Мегаполіс» про призначення відповідальних осіб за планування та 
координацію закупівель до 22.11.2021 (включно) за зразком, що додається.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

        Проректор з адміністративної роботи                 Вадим КОНДРАТЮК



Проєкт розпорядження вносить:
Директор департаменту 
майнових і соціальних 
питань

 Сергій МАНЗЮК
 т. 204-83-34

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт 

Список розсилки:

1. Всі структурні підрозділи

Виконавець – Ірина ЯЩУК
i.yashchuk@kpi.ua



Додаток до розпорядження 
«Про призначення відповідальних осіб 
за планування та координацію 
закупівель (ініціаторів)»

Директору департаменту 
майнових і соціальних питань
Сергію МАНЗЮКУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

На виконання розпорядження «Про призначення відповідальних осіб 
за планування та координацію закупівель (ініціаторів)» повідомляємо, що 
відповідальними особами за планування та координацію закупівель в 
структурному підрозділі ____________________________________________ 

                                                                                                       (найменування структурний підрозділу)

призначено:

                          
№ ПІБ Посада

Мобільний 
номер 

телефону

Адреса 
електронної  

пошти

Ім’я 
користувача в 

Telegram

1. Іванов Іван 
Іванович

викладач кафедри 
машинобудування 093 000 0000 1111111@kpi.ua t.me/kpi555

(@kpi555)

2.

        ___________________________                                                        ___________________
           (посада керівника структурного підрозділу)                     (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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