
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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НАКАЗ 

«_06_» червня   2016 р.      №__104__ 
м. Житомир 

 

Про оприлюднення інформації  

щодо діяльності університету 
 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції», наказу  
Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року № 166 «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 року № 1/9-263 «Про деякі 

питання імплементації Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення 

відкритості та прозорості прийняття рішень керівництвом університету 
 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. З метою розміщення, оновлення та підтримання на офіційному веб-сайті 
ЖНАЕУ в актуальному стані інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню 

згідно з  наказом МОН від 19.02.2015 р. № 166, листом Міністерства освіти і науки 

України від 26.05.2016 року № 1/9-263 «Про деякі питання імплементації Закону 

України «Про вищу освіту» відповідальним особам забезпечити надання завідувачу 

кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем Бродському Ю. Б. та 

відповідальному за наповнення офіційного сайту ЖНАЕУ, завідувачу лабораторії 

інтернет-технологій Гринчуку І. Ю., відповідної інформації у вигляді офіційних 

документів (текстів), а саме: 

 2.1. Першому проректору, проректору з навчальної роботи Цаль-Цалку Ю. С., 

керівнику навчально-методичного відділу Слюсаренко І. П. : 

– Ліцензія МОН про надання освітніх послуг; 

– Сертифікати про акредитацію; 

– документи університету про затвердження зразку та порядку виготовлення 

власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його 

видачі випускникам, а також зразки і порядок виготовлення, порядок і підстави для 
видачі випускникам спільних і подвійних дипломів, що затверджені рішенням вченої 

ради; 

– документи університету про визначення системи та затвердження процедури 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що затверджені рішенням вченої 

ради.  

2.2. Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Л. Д.: 

– Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених. 

2.3. Деканам факультетів, провідному юрисконсульту Рехтер Н. М.: 

–    положення про факультет; 

– положення про вчену раду факультету. 



2.4. Проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Л. Д., 

директорам науково-інноваційних інститутів: 
– положення про науково-інноваційний інститут. 

2.5. Ученому секретарю Кільніцькій О.С.: 

– рішення вченої ради університету. 

 2.6. Відповідальному секретарю приймальної комісії університету 

Вербельчуку С. П.: 

– правила прийому на поточний рік; 

– положення про приймальну комісію; 

– рішення приймальної комісії. 

2.7. Провідному юрисконсульту Рехтер Н. М.: 

– положення про ректорат;  

– положення про деканат. 

2.8. Голові студентського самоврядування Романюку Є. А.: 

– інформацію про діяльність органів студентського самоврядування. 

     3. Інформація, що вказана у пункті 2 даного наказу, перед оприлюдненням на 

офіційному сайті ЖНАЕУ, обов’язково візується проректором відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків. 

4. Першому проректору, проректору з навчальної роботи Цаль-Цалку Ю. С., 

проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Л. Д., керівнику 

навчально-методичного відділу Слюсаренко І. П., деканам факультетів, директорам 

науково-інноваційних інститутів, ученому секретарю Кільніцькій О. С., 

відповідальному секретарю приймальної комісії університету Вербельчуку С. П., 

провідному юрисконсульту Рехтер Н. М., голові студентського самоврядування 

Романюку Є. А. забезпечити подання відповідної інформації, що вказана у пункті 2 

наказу завідувачу кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

Бродському Ю. Б. та відповідальному за наповнення офіційного сайту ЖНАЕУ, 

завідувачу лабораторії інтернет-технологій Гринчуку І. Ю. до 14.06.2016 р. 

5. Завідувачу кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

Бродському Ю. Б. забезпечити розміщення поданої відповідальними особами 

інформації на офіційному веб-сайті університету та заповнити онлайн-анкету, що 
розміщена на офіційному веб-сайті МОН у розділі «Повідомлення» до 15.06.2016 р. 

6. Начальнику відділу діловодства та контролю виконання Бондарчук М. П. 

довести даний наказ до проректорів та осіб, зазначених у наказі. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 Ректор університету  (підпис існує)   О. В. Скидан 

 

 

Проект наказу внесено:        Віза: провідний юрисконсульт 

Учений секретар                                      __________Н.М. Рехтер  

_________О.С. Кільніцька  

 


