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Про збереження книжкового 
фонду бібліотеки, 
та майна Н ТУ «ХПІ»

З метою збереження матеріальних цінностей НТУ «ХШ» та фонду 
науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Бібліотеці університету кожного року по завершенню весняної 
екзаменаційної сесії організовувати оперативний прийом від студентів 
навчальних видань або за потреби перереєструвати їх для продовження дії 
читацького квитка на новий навчальний рік.

2. Директорам навчально-наукових інститутів та деканам факультетів 
для попередження заборгованості студентів-дипломників: у період з 15 по 30 
грудня та з 10 по 25 травня кожного року -  вимагати у них довідки з бібліотеки 
про відсутність заборгованості.

3. Дирекціям навчально-наукових інститутів, деканатам факультетів 
університету та навчальному відділу при реєстрації студентів для отримання 
дипломів, контролювати наявність довідки з бібліотеки про відсутність 
заборгованості.

4. Дирекціям навчально-наукових інститутів та деканатам факультетів 
університету при проведенні співбесіди з відрахованими студентами 
наполегливо рекомендувати повністю розрахуватися з університетом по 
о б х ід н о м у  листку та отримати у відділі кадрів документи.

5. Дирекціям навчально-наукових інститутів та деканатам факультетів 
університету не видавати дипломів студентам випускникам без підписаного 
обхідного листка.

6. Відділу кадрів при видачі документів особам, які були відраховані з 
університету, вимагати довідку з бібліотеки про відсутність заборгованості та



оформлений обхідний лист згідно до переліку підрозділів, що в ньому 
зазначені.

7. Дирекції студентського містечка своєчасно вживати заходи щодо 
повного розрахунку за майно та зняття з реєстрації відрахованих студентів з 
відміткою у обхідному листку.

3. Військово-мобілізаційному відділу проводити роботу зі зняття з 
військового обліку відрахованих студентів та працівників університету.

9. Керівникам структурних підрозділів університету завчасно вживати 
заходи з передачі матеріальних цінностей від матеріально-відповідальних 
осіб, які планують звільнятися.

10. Працівникам НТУ «ХШ» , при поданні заяви на звільнення з посади, 
обов’язково розрахуватися з майнової відповідальності та отримати 
відповідну відмітку про відсутність боргу у науково-технічній бібліотеці на 
зворотній стороні заяви.

11. Інженеру-програмісту 1 категорії відділу кадрів ЗУБЕНКО Оксані 
Григорізні розмістити бланк обхідного листка на сайті відділу кадрів.

12. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДО ЛЕЙ Людмилі 
Василівні забезпечити отримання цього наказу всіма структурними 
підрозділами.

13. Контроль за виконання цього наказу покласти на керівників 
відповідних структурних підрозділів НТУ «ХШ».

14. Наказ №157-1 від 19.05.1999 року «Про зберігання книжкового фонду 
бібліотеки» та розпорядження №3 від 23.02.1999 року вважати такими, що 
втратили чинність.

Підстава: службова записка начальника відділу кадрів АКІМЕНКА Д.О.
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