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Про новий склад експертної комісії
НУ «Запорізька політехніка»
для здійснення експертизи
матеріалів до опублікування
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Переліку
службової інформації, що є власністю держави» від 18.03.2015 р. № 319,
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції
про порядок ведення обліку, зберігання використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»
від 19.10.2016 р. № 736, «ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ службової інформації (для
службового користування в Запорізькому національному технічному
університеті» затвердженого Ректором ЗНТУ від 26.12.2016 р., та в зв’язку з
кадровими і структурними змінами
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити новий склад експертної комісії НУ «Запорізька
політехніка» для здійснення експертизи матеріалів до опублікування (Додаток 1
на 3 арк.).
2. Для здійснення експертизи матеріалів до опублікування секретарю
експертної комісії РОМАНИЧЕНКО Г.В. (адмін. корпус, патентноінформаційний відділ, аудиторія 36, тел. 3-43) подаються наступні документи:
а) матеріали, які підлягають експертизі, у друкованому вигляді в
1 примірнику з підписами авторів;
б) експертний висновок у 2 примірниках з підписом завідувача кафедри
та підписом експерта (Додаток 2);

в) на звороті експертного висновку екземпляра НУ «Запорізька
політехніка» необхідно вказати відомості про авторів, де планується публікація,
тематика публікації (Додаток 3).
3. Начальнику ЦІ та ІТЗНП САВЧУКУ А.Є. розмістити наказ з додатками
на сайті НУ «Запорізька політехніка» у наступному розділі: Наука → Науководослідна частина → Патентно-інформаційний відділ та у смузі новин.
Додатки розміщені на сайті НУ «Запорізька політехніка» обов’язковій
розсилці не підлягають.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
наукової роботи та міжнародної діяльності, професора НАУМИКА В.В.
Підстава: 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Переліку службової інформації, що є
власністю держави» від 18.03.2015 р. № 319
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання
використання і знищення документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію»
від 19.10.2016 р. № 736
4. «ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ службової інформації для
службового користування в Запорізькому національному
технічному університеті» затверджений Ректором ЗНТУ
від 26.12.2016 р.
Додатки:
Додаток 1 на 5 арк.;
Додаток 2 на 1 арк.;
Додаток 3 на 1 арк.

