
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ________
м. Київ «___»___________2022_ р.

Про преміювання працівників Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за 
публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

З метою підвищення впливовості наукових досліджень Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», заохочення дослідників до розширення існуючих і 
налагодження нових міжнародних наукових зв’язків та оприлюднення 
наукових результатів у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, та 
зростання рейтингу університету

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до Наказу № НОН/38/2022 від 31.01.2022 «Про затвердження 
Положення про преміювання працівників Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection», і 
висновку робочої групи з експертної оцінки та визначення розміру премій, 
преміювати працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікаційну активність 
у 2021 році згідно зі списками (Додатки 1-2).

2. Головному бухгалтеру Субботіній Л. Г. виплатити премію з урахуванням 
фінансових можливостей:



- науково-педагогічним працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з 
Додатком 1 за рахунок загального фонду в межах затвердженого кошторису 
за КПКВК 2201160.

- науковим працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з Додатком 2 за 
рахунок спеціального фонду накладних витрат НДЧ в межах затвердженого 
кошторису за КПКВК 2201040.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 
Віталія ПАСІЧНИКА.

Ректор                                                                          Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проєкт наказу вносить:
Заступник начальника НДЧ,
голова робочої групи з експертної оцінки 
та визначення розміру премій
_____________ Ігор ВЛАДИМИРСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Голова Вченої ради Михайло ІЛЬЧЕНКО

Проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК

Головний бухгалтер Людмила СУББОТІНА

Помічник головного бухгалтера – 
начальник планово-фінансового відділу Марина БРОНИЦЬКА

Начальник відділу кадрів Лідія АНДРЕЙЧУК

Директор Науково-технічної 
бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Оксана БРУЙ

Голова Профкому Михайло БЕЗУГЛИЙ

Начальник юридичного відділу Вячеслав ПРЯМІЦИН

Надруковано в 1 прим.

На __ аркушах

Друкував

Владимирський І. А.

тел. 204-82-74

Розрахунок розсилки:

1. Загальний відділ

2. Всі підрозділи

3. Веб-сайт


