
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТЕІІ НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №3

Про провадження діяльності 
фахового коледжу

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: наказ МОН України від 04.08.2021р. №886 «Про 
утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут», наказ МОН України від 13.09.2021р. 
№979 «Про реорганізацію Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу»), відповідно до Законів 
України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та згідно з 
рішенням Вченої ради (протокол від 01.12.2021р. №1)

НАКАЗУЮ :
1. Створити в установленому порядку Навчально-реабілітаційного 

закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець-Подільський фаховий 
коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут» .

2. Невідкладно розробити та затвердити в установленому порядку 
Положення про Відокремлений структурний підрозділ Кам’янець- 
Подільського фахового коледжу Навчально-реабілітаційного закладу 
вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

3. Невідкладно переоформити ліцензії на надання освітніх послуг 
щодо провадження освітньої діяльності для здобуття ОКР молодшого 
спеціаліста та ОПС фахового молодшого бакалавра.

4. Невідкладно переоформити сертифікати про акредитацію 
спеціальностей щодо експертного оцінювання освітньої діяльності за ОКР 
молодшого спеціаліста.

5. Зміст наказу довести до відому науково-педагогічного, 
педагогічного колективу та здобувачів освіти ОКР молодшого спеціаліста 
та ОПС фахового молодшого бакалавра.

6. Контроль за виконав бою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТЩТТУ Мар’ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам'янець-Подільський №4

Про створення 
ректорату інституту

У зв’язку з створенням Навчально-реабілітаційного закладу вищої 
освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (підстава: накази 
Міністерства освіти і науки України від 04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. 
№979), з метою забезпечення оперативного розв’язання поточних питань 
навчальної, наукової, фінансової, господарської, виховної діяльності 
інституту та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
НРЗВО «КПДІ», рішення Вченої ради інституту (протокол від 01.12.2021р. 
№ 1)

НАКАЗУЮ :

1. Запровадити з 01.12.202Іроку в НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» діяльність ректорату НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут».

2. Затвердити з 01.12.2021р. склад ректорату на 2021-2022н.р. під 
моїм головуванням за посадами (додаток 1).

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про склад 
ректорату НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».



сч т

Додаток 1 
до наказу від 01.12.2021р. №4

Склад ректорату
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 

«Кам ’янеиь-Подільський державний інститут»

1. В.о. ректора (голова ректорату).
. Головний бухгалтер.
. В.о. проректора з навчальної роботи

4. В.о. завідувача кафедри інклюзивної економіки, кібернетики і 
комп’ютерних наук .

5. В.о. завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені 
С. Юрія.

6. В.о. завідувача кафедри соціальної роботи, психології та 
соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської.

7. Начальник відділу заочної та дистанційної форми навчання.
8. Начальник відділу інклюзивно-методичного центру.
9. Вчений секретар.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №5

Про створення 
кафедр інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: наказ МОН України від 04.08.2021р. №886 «Про 
утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут», наказ МОН України від 13.09.2021р. 
№979 «Про реорганізацію Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу»), відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» та з метою якісного провадження освітньої, 
методичної та наукової діяльності інституту, згідно з рішенням Вченої 
ради інституту (протокол від 01.12.2021р. №1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити з 01.12.2021 року в НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» наступні кафедри:

• інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук;
• соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності 

імені Т. Сосновської;
• фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія.

2. Сформувати невідкладно з науково-педагогічних працівників 
закладу вищої освіти склад вищезазначених кафедр.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про 
відповідні кафедри: інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних 
наук; соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. 
Сосновської; фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія.

1



4. Закріпити до 02.12.2021р. відповідні приміщення для роботи 
кафедр інклюзивної економіки, кібернетики і комп’ютерних наук (кабінет 
№115); соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені 
Т. Г. Сосновської (кабінет №311) та фінансів, обліку та оподаткування імені 
С. Юрія. (кабінет№203) 3 цією метою обладнати приміщення кафедр 
необхідними оргтехнікою та меблями.

5. Зміст наказу довести до відома науково-педагогічного колективу, 
осіб, зазначених у ньому - під підпис.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №6

Про провадження діяльності 
бібліотеки інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: наказ МОН України від 04.08.2021р. №886 «Про 
утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут», наказ МОН України від 13.09.2021р. 
№979 «Про реорганізацію Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу»), відповідно до Законів 
України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» , Статуту 
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та згідно рішення 
Вченої ради (протокол від 01.12.2021р. №1)

НАКАЗУЮ :
1. Розпочати роботу бібліотеки, як структурного підрозділу НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський державний інститут».

2. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про бібліотеку 
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

3. В своїй роботі завідувачу бібліотекою керуватися чинними 
Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної 
політики, чинними стандартами у сфері освітньої діяльності та бібліотечної 
справи, іншими нормативно-правовими актами, Статутом інституту, 
Положенням про бібліотеку НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут».

4. Контроль за виконанням наказу залишаюзадюбою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №7

Про створення навчально-методичного 
відділу інституту

У зв'язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від 
01.12.2021р.№1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
навчально-методичний відділ.

2. Сформувати та затвердити склад навчально-методичного відділу 
відповідно до штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про 
навчально-методичний відділ НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут».

4. Закріпити для роботи за навчально-методичний відділом відповідне 
приміщення. З цією метою обладнати навчально-методичний відділ 
необхідною оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі навчально-методичному відділу керуватися 
Статутом інституту та Положенням про навчально-методичний відділ.

6. Зміст наказу довести до відома науково-педагогічного колективу, 
осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ Мар’ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №8

Про створення інформаційної 
лабораторії інституту з секцією 
провадження бази СДЕБО

У зв'язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням 
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський 
державний інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України 
від 04.08.2021 р. №886, 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від
01.12.2021р.№1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити на базі НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» інформаційну лабораторію КПДІ з секцією провадження бази 
СДЕБО.

2. Сформувати та затвердити склад працівників інформаційної 
лабораторії КПДІ з секцією провадження бази СДЕБО відповідно до 
штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про 
інформаційну лабораторію КПДІ та Положення про провадження бази 
СДЕБО інституту.

4. Невідкладно забезпечити приміщення для створення 
інформаційної лабораторії КПДІ з секцією провадження бази СДЕБО, з цією 
метою провести мережу Інтернет, обладнати необхідною оргтехнікою.

5. Зміст наказу довести до відома науково-педагогічного колективу, 
осіб, зазначених у ньому - під розпис.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ — -  Мар’ян ТРІПАК
/



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №9

Про створення відділу заочної 
та дистанційної форми навчання інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021 р. №886, 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого МОН 
України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від 01.12.2021 р .№ 
1 )

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут» 
відділ заочної та дистанційної форми навчання.

2. Сформувати та затвердити склад працівників відділу заочної та 
дистанційної форми навчання відповідно до штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про відділ заочної та дистанційної форми навчання НРЗВО 
«Кам’янець-Подільський державний інститут».

4. Закріпити для роботи за відділом заочної та дистанційної форми 
навчання відповідне приміщення. З цією метою обладнати відділ заочної та 
дистанційної форми навчання необхідною оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі відділу заочної та дистанційної форми навчання 
керуватися Статутом інституту та Положенням про відділ заочної та 
дистанційної форми навчання.



6. Зміст наказу довести до відома науково-педагогічного колективу, 
осіб, зазначених у ньому - під розпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ Мар’ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №10

Про створення психолого-педагогічного 
відділу інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільськнй 
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від
01.12.2021 р .№ 1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
психолого-педагогічний відділ.

2. Сформувати та затвердити склад психолого-педагогічного відділу 
відповідно до штатного розпису інституту.

3. Призначити начальником психолого-педагогічного відділу Наталію 
СТОРОЖУК, викладача.

4. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про психолого-педагогічний відділ НРЗВО «Кам’янець- 
Подільський державний інститут».

5. Закріпити для роботи за психолого-педагогічним відділом 
відповідне приміщення.

6. В своїй роботі психолого-педагогічному відділу керуватися 
Статутом інституту та Положенням про психолого-педагогічний відділ.

7. Зміст наказу довести до відома науково-педагогічного колективу, 
осіб, зазначених у ньому -  під підпис.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ- Мар’ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №11

Про створення
фінансово-бухгалтерської служби інституту

У зв'язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. №979), відповідно до штатного розпису 
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державшій інститут» та рішення Вченої 
ради інституту (протокол від 01.12.2021р.№1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити на базі НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» фінансову-бухгалтерську службу КПДІ.

2. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. Положення про фінансову- 
бухгалтерську службу КПДІ.

3. Закріпити для роботи за відділом фінансово-бухгалтерської службу 
КПДІ відповідне приміщення. З цією метою обладнати приміщення 
необхідною оргтехнікою та меблями.

4. В своїй діяльності працівникам фінансово-бухгалтерської служби 
КПДІ керуватися законами України, указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, 
наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують 
бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність інституту, наказами 
в.о.ректора інституту, а також Положенням про фінансово-бухгалтерську 
службу інституту.

5. Зміст наказу довести до відома працівників фінансово- 
бухгалтерської служби КПДІ, - під підпис.

6. Контроль за виконанням ю.

Мар’ян ТРІПАКВ.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТУ-



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №12

Про створення відділу кадрів інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021 р. №886, 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого МОН 
України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від 01.12.2021р .№ 
1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
відділ кадрів інституту.

2. Сформувати та затвердити склад відділу кадрів відповідно до 
штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про відділ кадрів НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний 
інститут».

4. Закріпити для роботи за відділом кадрів відповідне приміщення. З 
цією метою обладнати відділ кадрів необхідною оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі відділу кадрів керуватися Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 
розпорядженнями Президента України, Статутом інституту та Положенням 
про відділ кадрів.

6. Зміст наказу довести до відома працівників створеного відділу, 
осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

’ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №13

Про створення юридичного відділу інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021 р. №886, 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого МОН 
України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від 01.12.2021 р . 
№ 1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
юридичний відділ.

2. Сформувати та затвердити склад юридичного відділу відповідно 
до штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про юридичний відділ НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут».

4. Закріпити для роботи за юридичним відділом відповідне 
приміщення. З цією метою обладнати юридичний відділ необхідною 
оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі юридичному відділу керуватися Статутом інституту 
та Положенням про юридичний відділ.

6. Зміст наказу довести до відома працівників створеного юридичного 
відділу, осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам'янець-ГІодільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №14

Про створення відділу 
охорони праці , техніки безпеки 
та цивільного захист}’

У зв'язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський 
державний інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України 
від 04.08.2021р. №886, від 13.09.201 1р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від
01.12.2021 р .№ 1) *

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
відділ охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту .

2. Сформувати та затвердити склад працівників відділ}’ охорони 
праці, техніки безпеки та цивільного захисту відповідно до штатного розпису 
інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про відділ охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту 
НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

4. Закріпити для роботи за відділом охорони праці, техніки безпеки та 
цивільного захисту відповідне приміщення. З цією метою обладнати відділ 
охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту необхідною 
оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі відділ} охорони праці, техніки безпеки та цивільного 
захисту керуватися Кодексом цивільного захисту України, Законом України 
«Про охорону праці». Статутом інституту та Положенням про відділ 
міжнародних зв'язків.



6. Зміст наказу довести до відома працівників створеного відділу 
міжнародних зв'язків, осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Мар'ян ТРІПАК



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12.2021р. м. Кам’янець-Подільський №15

Про створення господарської 
та охоронної служби інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням 
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський 
державний інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України 
від 04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від
01.12.2021р .№ 1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
господарську та охоронну службу.

2. Сформувати та затвердити склад господарської та охоронної 
служби відповідно до штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про господарську та охоронну службу НРЗВО «Кам’янець- 
Подільський державний інститут».

4. Закріпити для роботи за господарською та охоронною службою 
відповідне приміщення. З цією метою обладнати господарську та охоронну 
службу необхідною оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі господарській та охоронній службі керуватися 
Статутом інституту та Положенням про господарську та охоронну службу.

6. Зміст наказу довести до відома працівників створеної господарської 
та охоронної служби, осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.О. РЕКТОРА ІНСТИТУТ¥- Мар’ян ТРІПАК







МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

Н А К А З

01.12,2021р. м. Кам’янець-Подільський №17

Про створення відділу 
міжнародних зв’язків інституту

У зв’язку з реорганізацією Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та утворенням Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам’янець-Подільський державний 
інститут» (підстава: накази Міністерства освіти і науки України від 
04.08.2021р. №886, від 13.09.2021р. №979), відповідно до затвердженого 
МОН України штатного розпису НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут» та рішення Вченої ради інституту (протокол від 
01.12.2021р .№ 1)

НАКАЗУЮ :

1. Створити в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 
відділ міжнародних зв’язків.

2. Сформувати та затвердити склад відділу міжнародних зв’язків 
відповідно до штатного розпису інституту.

3. Затвердити та ввести в дію 01.12.2021р. в установленому порядку 
Положення про відділ міжнародних зв’язків НРЗВО «Кам’янець-Подільський 
державний інститут».

4. Закріпити для роботи за відділом міжнародних зв’язків відповідне 
приміщення. З цією метою обладнати відділ міжнародних зв’язків 
необхідною оргтехнікою та меблями.

5. В своїй роботі відділу міжнародних зв'язків керуватися Статутом 
інституту та Положенням про відділ міжнародних зв’язків.

6. Зміст наказу довести до відома працівників створеного відділу 
міжнародних зв’язків, осіб, зазначених у ньому - під підпис.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

В.О. РЕКТОРА Мар’ян ТРІПАК










