
Прийнято на засіданні вченої ради НТУ “ХПІ” 

від “ 10  “ листопада  2017 р., протокол №10.  

Затверджено наказом  ректора НТУ “ХПІ” 

     № 603-ОР   від "_27 листопада 2017 р. 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО  ПОРЯДОК ВСТАНОВКИ НА ТЕРИТОРІЇ НТУ «ХПІ»  

МЕМОРІЛЬНЫХ ДОЩОК ТА ІНШИХ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ 

 

  

1. Загальні положення 

1.1. Установка меморіальних дощок та інших  пам’ятних знаків є однією із форм 

увіковічення пам’яті видатних особистостей та історичних подій, які мали місце 

на території університету. 

1.2. Меморіальні дошки та інші пам’ятні знаки установлюються на фасадах, в ін-

тер’єрах корпусів або  у відповідних місцях ландшафту університету, які 

пов’язані із історичними подіями, життям та діяльністю видатних вчених та орга-

нізаторів освіти , науки та техніки або значних подій в історії університету. 

1.3. Рішення щодо проектування, виготовлення та установці меморіальних дощок 

та інших пам’ятних знаків затверджується рішенням вченої ради університету 

простою більшістю результатів відкритого голосування присутніх при умові лега-

тивності відповідного засідання. 

1.4. Дійсне Положення визначає: 

- порядок розгляду та вирішення питань щодо установки меморіальних дошок та 

інших пам’ятних знаків; 

- правила установки меморіальних дошок та інших пам’ятних знаків; 

- порядок утримання меморіальних дошок та інших  пам’ятних знаків. 

 

2. Порядок розгляду та вирішення питань щодо установки меморіальних дошок та 

інших пам’ятних знаків. 

2.1. Питання  увіковічення пам’яті видатним особам та історичним подіям аналі-

зується комісією, яка  створюється на підставі рішення ректорату університету, та 

при  наявності клопотання вченої ради факультету університету, або повноважної 

організації, громадського об’єднання, групи громадян тощо. 

2.2. Комісія надає для розгляду конференції трудового колективу або вченій раді 

університету: 

 історичну або історично-біографічну довідку, щодо підтвердження достові-

рності відповідної події або заслуг увіковічуємої особистості на державно-

му або світовому рівні в галузі освіти та науки; 

 пропозиції щодо надпису на меморіальній дошці або на пам’ятному знаку; 

 по можливості письмове підтвердження дозволу родичів на установку ме-

моріальної дошки для увіковічуємої особистості. 



2.3. Вчена рада університету на своєму засіданні за результатам обговорення ви-

сновку комісії відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх 

приймає позитивне або негативне рішення щодо установки  меморіальної дошки 

та інших пам’ятних знаків. 

2.4. На виконання позитивного рішення конференції трудового колективу або 

вченої ради університету комісія здійснює сумісно з установою, яка порушила 

клопотання: 

- розгляд питання  про архітектурно - художньому рішенні виготовлення меморіа-

льної дошки або  пам’ятного знаку; 

- визначення місця установи меморіальної дошки або пам’ятного знака з адмініст-

рацією університету; 

- визначення джерела фінансування. 

2.5. Установка меморіальних дошок , пам’ятних знаків здійснюється за рахунок 

фінансових коштів установи, яка порушує відповідне клопотання, та благодійних 

внесків громадян. 

2.6. Після установки меморіальної дошки або  пам’ятного знаку університет за-

безпечиває їх збереження. 

 


