і
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ЗО січня 2012 р. № 167
Київ
Про внесення змін до Статуту
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Статуту Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1332 (Офіційний вісник
України, 2007 р., № 89, ст. 3256), зміни, що додаються.

міністр України

М. АЗАРОВ

Іержаїіну реєстрацію змін до установчи.\ |
докумешів ПЮВЕДЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
нету Міністрів України
січня 2012 р. № 167

Дата реєстраці:
Номер записугЗЙ
Державшій реєстратор

ного технічного
ський політехнічний інститут’

іо
універси

“Державного казначейства”

1. В абзаці першому пункту 2
замінити словом “Казначейства”.
2 В абзаці першому пункту 6 слова
програмою МОН” виключити.

“за

окремою бюджетною

3. Абзац десятий пункту 16 після слів “поновлює на навчання в
Університеті” доповнити
словами
“за
погодженням з
органами
студентського самоврядування”.
4. У пункті 18 слова “Міністром освіти і науки” замінити словами
“Міністром освіти і науки, молоді та спорту”.
5. У пункті 21:
четверте речення абзацу сімнадцятого викласти у такій редакції: “При
цьому не менш як 75 відсотків загальної кількості членів вченої ради
становлять науково-педагогічні працівники Університету і не менш як
10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються в
•Університеті.”;
абзац вісімнадцятий після слова “працюють” доповнити словами
а
виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, —
вищим органом студентського самоврядування Університету”.
6. Абзац перший пункту 36 викласти у такій редакції:
“36. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету є конференція трудового, колективу,, в якій беруть участь,
зокрема, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.
При цьому не менш як 75 відсотків загальної кількості делегатів конференції
становлять науково-педагогічні працівники, які працюють в Університеті на
постійній основі, не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа
осіб, які навчаються в Університеті, решту — інші категорії працівників
Університету. Делегати конференції, які працюють в Університеті,
обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами
представництва, визначеними вченою радою Університету. Делегати
конференції — виборні представники з числа осіб,. які навчаються в
Університеті, обираються вищим органом студентського самоврядування
Університету і включаються до списків делегатів від кожного факультету
(інституту).”.
7. Абзац четвертий пункту 38 після слів “працівники факультету
(інституту)” доповнити словами і цифрами “і не менш як 10 відсотків —
виборні працівники з числа осіб, які навчаються в Університеті, що
обираються конференцією студентів відповідного факультету (інституту)”.
4 001121 41147
»

И

.11

„

06001
..

2
8. У пункті 40:
абзац перший викласти у такій редакції:
“40. В Університеті утворюються і діють органи студентського
самоврядування у формі студентської ради Університету, студентських рад
факультетів (інститутів), студентської ради студентського містечка,
студентських рад гуртожитків, старостатів і студентських деканатів. Вищим
органом студентського самоврядування Університету є конференція
студентів Університету, вищим органом студентського самоврядування
факультету (інституту) — конференція студентів відповідного факультету
(інституту).”;
абзац третій після слів “дорадчий характер” доповнити словами “, а у
випадках, передбачених законодавством, — погоджувальний характер”.
9. Абзац перший пункту 43 викласти у такій редакції:
“43. Конференція студентів Університету:”.
10. В абзаці першому пункту 46 слова “, передбачених окремим рядком
у
державному
бюджеті
за
індивідуальними
нормативами,
які
встановлюються Кабінетом Міністрів
України” замінити
словами
“державного бюджету”.
11. У пункті 50 слова “Державного казначейства, ДПА, Держкомстату”
замінити словами “Казначейства, ДПС, Держстату”.
12.
У
тексті
Статуту
слово
“МОН”
“МОНмолодьспорт” у відповідному відмінку.

замінити

словом

Прошито та пронумеровано
аркушів (ші)
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