
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою Національного університету 
«Чернігівська політехніка» 
27 грудня 2022 р. протокол №9 

 
План роботи (заходів) НУ «Чернігівська політехніка» на 2023 рік у зв’язку з 

оголошенням 2023 року в університеті «роком оновлення матеріально-технічної 
бази та енергоефективності» 

 
№ 
п/п Планові заходи Термін виконання Відповідальні 

1. Організаційна робота 
1.  Підготовка та опрацювання 

замовлень від кафедр на придбання 
сучасного обладнання та матеріалів 
для реалізації освітнього процесу 
та виконання наукових досліджень 

15.01.2023 Зав. кафедр, директори ННІ 
(декани факультетів),  

Д.М. Сиса 

2.  Підготовка проєктно-кошторисної 
документації для заміни старих 
вікон у навчальних корпусах №4, 
№8, гуртожитку №2, спортивно-
оздоровчому комплексі, 
спортивному комплексі «Юність» 
та ФОК 

15.01.2023 Проректор з АГР 

3.  Підготовка проєктно-кошторисної 
документації для утеплення 
навчального корпусу №1. 

15.01.2023 Проректор з АРГ 

4.  Складання кошторису 
університету на 2023 рік з 
урахуванням п.1 Плану 

31.01.2023 Головний бухгалтер, помічник 
ректора з економічних 
питань та стратегічного 

розвитку 
5.  Пошук додаткових джерел 

фінансування та спонсорів для 
оновлення матеріально-технічної 
бази університету та підвищення 
енергоефективності освітньої 
інфраструктури університету 

протягом 2023 року Ректорат, відділ 
міжнародних зв’язків, відділ 

НДЧ 

6.  Проведення відповідних тендерних 
закупівель 

протягом 2023 року Головний бухгалтер, 
помічник ректора з 

економічних питань та 
стратегічного розвитку 

7.  Організація і проведення науково-
практичних конференцій, науково- 
методичних семінарів, круглих 
столів з актуальних проблем на базі 
структурних підрозділів 

протягом 
навчального року 

НДЧ, декани 
факультетів, завідувачі 

кафедр 

2. Грантова діяльність 
8.  Підготовка проєктних заявок за 

міжнародними та національними 
конкурсами  

протягом 2023 року Відділ МЗ, НДЧ, завідувачі 
кафедр, декани, директори 

ННІ 

3. Просвітницька діяльність 
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№ 
п/п Планові заходи Термін виконання Відповідальні 

9.  Проведення круглих столів, 
семінарів з питань 
енергоефективності 

протягом 2023 року директори ННІ МІТТ та ЕІТ 

4. Виконання робіт 

10.  Заміна старих вікон на нові 
енергозберігаючі власними силами 
згідно з п.2 Плану 
 
Проведення ремонтних робіт 
покрівель навчальних корпусів та 
будівель власними силами  
 
Модернізація системи опалення 
навчальних корпусів №1-4 
 
Заміна старих освітлювальних 
приладів на енергозберігаючі 
власними силами 

протягом 2023 року Проректор з АГЧ, керівники 
відповідних підрозділів 

11.  Проведення робіт згідно з п. 3 
Плану (частково власними силами) 

до 31.12.2023 Проректор з АГЧ, керівники 
відповідних підрозділів 
(підрядні організації) 

 


