Про реорганізацію робочої групи
ВНТУ з управління реалізацією
проекту «Вища освіта. Енергоефективність
та сталий розвиток» за участі ЄІБ та NEFCO

ВНТУ завдяки успішній роботі робочої групи з управління проектом
(кер. прор. Ковальчук В. І., доц. Андрухов В. М.) у попередній період у числі
семи ВНЗ України включено до проекту «Вища освіта. Енергоефективність
та сталий розвиток» за участі ЄІБ та NEFCO.
У зв’язку із вступом проекту у стадію практичної реалізації і,
відповідно, значним збільшенням обсягів та складності заходів для
забезпечення успішної реалізації проекту,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити робочу групу з управління проектом «Вища освіта.
Енергоефективність та сталий розвиток» у ВНТУ на засадах поєднання
організаційного та наукового компонентів у складі:
1) Керівник робочої групи - проректор з НПР МТЗ Ковальчук В. І.;
2) Науковий керівник робочої групи – проф., проректор з наукової роботи
Павлов С. В.
3) Заступник керівника, відповідальний секретар робочої групи – доц.,
начальник СПКБ Андрухов В. М.
4) Заступник наукового керівника – доц., начальник НДЧ Богачук В. В.
5) Члени робочої групи:
а) підгрупа будівлі:
доц., нач. СПКБ Андрухов В. М. – наук. керівник;
нач. ЕТВ АГЧ Матвійчук С. М.; - керівник;
доц. Христич О. В.;

доц. Блащук Н. В.;
доц. Меть І. М.;
пров. інж. СПКБ Огородник П. В.;
тех. АГЧ Кравцова І. В.
б) підгрупа інженерні мережі:
проф. каф. ІСБ Джеджула В. В.; - наук. керівник;
голов. інженер АГЧ Дишлюк В. А. – керівник;
доц. Пономарчук І. А.;
доц. Петрусь В. В.;
доц. Бабенко О. В.;
доц. Лесько В. О.;
голов. механік АГЧ Бень О. П.;
голов. енергетик АГЧ Нікітін О. Г.
в)
підгрупа
автоматизації,
вимірювань,
верифікація,
енергоменеджменту:
проф. Кучерук В. Ю. – наук. керівник;
доц. Коваль Л. Г. - керівник;
пров. інж. Львов А. А.;
інж. каф. БМІ Гомолінський В. О.;
доц. Костішин С. В.;
доц. Романець І. В.
г)
підгрупа закупівель:
2. Проректору з НПР МТЗ Ковальчуку В.І.:
2.1. Подати на затвердження Вченої ради ВНТУ Положення про робочу
групу з управління проектом «Вища освіта. Енергоефективність та
сталий розвиток» - до 25.01.2018 р.
2.2. Підготувати для передачі до МОН України операційний план
заходів, та спільно з ПФВ фінансовий план з реалізації проекту – до
25.01.2018 р.
2.3. Регулярно, не рідше 1-го разу на місяць інформувати ректорат про
хід реалізації проекту.
3. Проректору з наукової роботи вжити заходів для забезпечення
високого науково-технічного рівня заходів з реалізації проекту та
максимального використання університетського навчально-наукового
потенціалу у реалізації проекту.
4. Робочій групі спільно з першим проректором з НПР по ОНП
Романюком О.Н. та проректором з НПР по ОВП Пискляровою А.В.
вжити заходів щодо вивчення та пропаганди зелених стратегій у
розвитку університету, регіону, держави, в т.ч. шляхом запровадження

відповідних навчальних дисциплін, створення ініціативних груп за
участі студентського самоуправління, проведення конкурсів та інших
масових заходів тощо.
5. Робочій групі спільно з ректоратом до 01.05.2018 р. розробити проект
Енергетичної програми як складової Перспективного плану розвитку
ВНТУ.
6. Керівникам усіх рівнів:
6.1. Забезпечувати максимальне сприяння робочій групі у реалізації
проекту;
6.2. Вживати заходів щодо залучення працівників, студентів до участі у
проектуванні та ін. заходах з реалізації проекту, а також спонсорів
до участі у фінансовому забезпеченні проекту;
6.3. Вживати заходів щодо активного запровадження та пропаганди
зелених стратегій у розвитку та функціонуванні підпорядкованого
підрозділу та університету.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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