
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради інституту 

07 грудня 2022року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 44 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стан  матеріального забезпечення інституту по службами тилу 

та завдання щодо його покращення. (Доповідь заступника начальника 

інституту з тилу). 
2. Про стан освітньої, виховної та наукової діяльності кафедр № 1 

станом на 1 жовтня  2022 року. (Доповідь начальника кафедри  №1). 

3. Про результати проведення конкурсного відбору серед громадян 

України, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу. (Доповідь начальника кафедри № 6).  

4. Про внесення змін до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи).  
5. Про затвердження Правил прийому на навчання у  Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут  на кафедрі 

військової підготовки в 2023 році. (Інформація начальника кафедри військової 

підготовки). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з тилу полковника 

СТАНІЛОГИ О. про стан  матеріального забезпечення інституту по службами 

тилу та завдання щодо його покращення.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з тилу – начальнику тилу та 

начальникам служб тилу організувати: 

- виконання умов договорів щодо фінансово-господарської діяльності в 

напрямку тилового забезпечення; 

- цільове та законне витрачання коштів та матеріальних засобів, а також 

недопущення втрат та нестач; 

- організація своєчасного та повноцінного харчування особового складу 

на всіх пунктах дислокації; 

- своєчасне та всебічне забезпечення речовим майном особового складу; 

- забезпечення якісних умов проживання на всіх орендованих об’єктах; 

- безаварійне проходження опалення під час зимового періоду; 



- завершення капітального ремонту приміщень та мереж навчального 

кіберполігону; 

- поточний ремонт та відновлення всіх санвузлів на нижніх поверхах; 

- капітальний ремонт системи опалення прибудов будівлі №1 (заміна 

тепломереж та радіаторів); 

- відновлення та удосконалення внутрішнього освітлення приміщень 

кафедр, казарм та службових приміщень; 

- заміну дерев’яних вікон на сучасні металопластикові конструкції. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедри  №1 полковника ПАВЛЕНКА О. про 

стан освітньої, виховної та наукової діяльності кафедр № 1 станом на 1 жовтня  

2022 року.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедри  №1 полковника ПАВЛЕНКА О. 

перенести на наступну Вчену раду інституту. 

2. Начальнику навчального відділу розробити форму доповіді 

начальників кафедр на Вченої раді інституту. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедри Військової підготовки полковника 

ОСМАНОВА Р. про результати проведення конкурсного відбору серед громадян 

України, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику кафедри військової підготовки до проведення вступної 

компанії здійснювати: 

 - інформаційні та агітаційні заходи, щодо  якісного відбору громадян 

України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів 

запасу. 

 - комунікаційні та взаємодіючі заходи з представниками вищих 

навчальних закладів, щодо здобуття військової освіти та отримання первинного 

військового звання молодшого лейтенанту запасу.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про внесення змін до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут ухвалити. 

2. Заступнику начальника інституту з навчальної роботи  зміни до 

Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут представити до Вищого колегіального органу інституту. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри Військової підготовки полковника 

ОСМАНОВА Р. про   Правила прийому на навчання у  Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут  на кафедрі військової 

підготовки в 2023 році.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Правила прийому на навчання у  Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут  на кафедрі військової 

підготовки в 2023 році затвердити. 

 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник  ЗСУ     О. БУЛГАКОВ 


