МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
“____”_04_____________ 2013 р.

№ ___

м. Київ
Щодо інформаційного
супроводження
діяльності КНУБА

З метою вдосконалення висвітлення роботи Київського національного університету
будівництва і архітектури та інформування громадськості:
НАКАЗУЮ:
1.
Наповнення інформацією офіційного веб-сайту КНУБА www.knuba.edu.ua покласти на
Центр інформаційних технологій (ЦІТ).
2. Деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів університету, директору
Інституту післядипломної освіти КНУБА, директору бібліотеки КНУБА, голові студентського
самоврядування:
2..1. призначити відповідальних осіб (на рівні керівників або заступників керівників) за
підготовку матеріалів для розміщення на веб-сайті та надати відповідну інформацію відділу
графіки та дизайну ЦІТ;
2.2. оперативно надавати відділу комп’ютерної графіки та дизайну ЦІТ на адресу
site@knuba.edu.ua а також bezmohorychnyi.dm@knuba.edu.ua актуальну інформацію для висвітлення
на сайті університету та у ЗМІ з фото розмірами не менш ніж 1024х756 (відповідальна
особа – провідний інженер-програміст ЦІТ Медведська Л.Є.);
2.3. заздалегідь інформувати відділ графіки та дизайну ЦІТ про заплановані заходи для
своєчасного їх анонсування;
2.4. інформацію в електронному вигляді з авторизованої електронної пошти (відповідно до
наказу № 112 від 05.04.2013) надавати відділу графіки і дизайну ЦІТ (відповідальна особа –
провідний інженер-програміст ЦІТ Медведська Л.Є.) на електронну адресу site@knuba.edu.ua
а також bezmohorychnyi.dm@knuba.edu.ua

3. Координацію робіт з функціонування та розвитку веб-сайту покласти відділу
комп’ютерної графіки та дизайну ЦІТ Чуприну Ю.А.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної та навчальновиробничої роботи Авксєнтьєва М.Ю.
Ректор

П.М. Куліков
_____________________________________________________________________________________

Проект наказу вносить:
Проректор з навчальної та
виробничої діяльності

М.Ю. Авксєнтьєв

“Погоджено”:
Перший проректор

В.А. Баженов

Проректор з наукової роботи

П.П. Лізунов

Проректор з навчальної та
навчально-методичної роботи

А.М. Станкевич

Проректор з начальної роботи
і комплексного розвитку

Г.В. Лагутін

Голова профкому співробітників

А.С. Ваколюк

ЗАВІДУВАЧУ КАНЦЕЛЯРІЇ

Наказ № ___________ від «_____» _______04______2013 р.
прошу надіслати
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва підрозділу
Канцелярії
Бухгалтерії
Відділу кадрів
Учбовій частині
Другому відділу
Приймальній комісії
Бібліотеці
Паспортному столу
Маркетінгу

Начальник ЦІТ

Кількість екз.
1
1
1
1

Примітка

1
1
1
1
Д.М. Безмогоричний

«_____ »_______________2013р.
Вик.

__Медведська Л.Є________

Дрк. _________________________
Дата _________________________

т. № _____096-430-21-21_______

Надіслано по книзі
№ ___________ т. № ______________

Завідувач канцелярії
"_____"_______________2012

р.

