
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради інституту 

16 грудня 2021 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 40 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів №  1,2,3). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО начальника факультету Телекомунікаційних систем 

підполковника ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 

факультету Телекомунікаційних систем молодшого сержанта ГОЛОВЧУКА 

Михайла Васильовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету 

Телекомунікаційних систем підполковника ЛЕБІДЯ Є., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант ГОЛОВЧУК Михайло Васильович відмовляється від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу. З ним проводились 

бесіди, але курсант ГОЛОВЧУК Михайло Васильович рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем молодшого сержанта 

ГОЛОВЧУКА Михайла Васильовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у 

зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Телекомунікаційних 

систем молодшого сержанта ГОЛОВЧУКА Михайла Васильовича відповідно 

до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 

року №490 у зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 

10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від подальшого проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

військового навчального закладу припинити (розірвати) контракт про навчання 

у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

2). Інформацію ТВО начальника факультету Телекомунікаційних систем 

підполковника ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу  



факультету Телекомунікаційних систем солдата КУЛІЯ Максима Денисовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету 

Телекомунікаційних систем підполковника ЛЕБІДЯ Є., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант КУЛІЙ Максим Денисович відмовляється від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу. З ним проводились 

бесіди, але курсант КУЛІЙ Максим Денисович рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата КУЛІЯ Максима 

Денисовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 

відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням 

контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Телекомунікаційних 

систем солдата КУЛІЯ Максима Денисовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у 

зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 

№170 (зі змінами) через відмову від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу припинити (розірвати) контракт про навчання у зв’язку з 

систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

3). Інформацію ТВО начальника факультету Телекомунікаційних систем 

підполковника ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу  

факультету Телекомунікаційних систем солдата ІМАНОВА Антона 

Вадимовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету 

Телекомунікаційних систем підполковника ЛЕБІДЯ Є., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант ІМАНОВ Антон Вадимович відмовляється від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу. З ним проводились 

бесіди, але курсант ІМАНОВ Антон Вадимович рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата ІМАНОВА Антона 

Вадимовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 

відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням 

контракту. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Телекомунікаційних 



систем солдата ІМАНОВА Антона Вадимовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у 

зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 

№170 (зі змінами) через відмову від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу припинити (розірвати) контракт про навчання у зв’язку з 

систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

4). Інформацію ТВО начальника факультету Телекомунікаційних систем 

підполковника ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 

факультету Телекомунікаційних систем солдата ПАШУКА Олександра 

Григоровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету 

Телекомунікаційних систем підполковника ЛЕБІДЯ Є., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант ПАШУК Олександр Григорович відмовляється від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу. З ним проводились 

бесіди, але курсант ПАШУК Олександр Григорович рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата ПАШУКА 

Олександра Григоровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок 

переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, 

затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з 

розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Телекомунікаційних 

систем солдата ПАШУКА Олександра Григоровича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у 

зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 

№170 (зі змінами) через відмову від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу припинити (розірвати) контракт про навчання у зв’язку з 

систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

5). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних технологій 

підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 5-го 

курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата УСТИМЕНКА 

Романа Юрійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що  

курсант УСТИМЕНКО Роман Юрійович відмовляється від подальшого 



проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу. З ним проводились бесіди, але 

курсант УСТИМЕНКО Роман Юрійович рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата  

УСТИМЕНКА Романа Юрійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у 

зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Інформаційних 

технологій старшого солдата  УСТИМЕНКА Романа Юрійовича відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 

року №490 у зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 

10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від подальшого проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

військового навчального закладу припинити (розірвати) контракт про навчання 

у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

6). Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з 

інституту курсанта 5-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата КУЧЕРЕНКА Максима Валерійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що курсант КУЧЕРЕНКО Максим Валерійович 

відмовляється від подальшого проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу. З ним 

проводились бесіди, але курсант КУЧЕРЕНКО Максим Валерійович рішення 

свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку 

солдата КУЧЕРЕНКА Максима Валерійовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 

(зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата КУЧЕРЕНКА Максима 

Валерійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 



відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з розірванням контракту та 

пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу припинити 

(розірвати) контракт про навчання у зв’язку з систематичним невиконанням 

умов контракту військовослужбовцем. 

 

7). Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з 

інституту курсанта 5-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата ЛОЗИЦЬКОГО Володимира  Валерійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що курсант ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир  Валерійович 

відмовляється від подальшого проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу. З ним 

проводились бесіди, але курсант ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир Валерійович 

рішення свого не змінив. 

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 5-

го курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку 

солдата ЛОЗИЦЬКОГО Володимира Валерійовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 

(зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата ЛОЗИЦЬКОГО Володимира 

Валерійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 

відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з розірванням контракту та 

пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від 

подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу припинити 

(розірвати) контракт про навчання у зв’язку з систематичним невиконанням 

умов контракту військовослужбовцем. 
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