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Порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців 

Рішення про можливість прийому в НТУУ «КПІ» іноземних делегацій, 

груп та окремих іноземців (далі – прийом делегації) приймається ректором 

або уповноваженою особою.   

Для отримання дозволу на прийом делегації подається службова 

записка на ім’я ректора за підписом директора інституту/декана 

факультету, яка узгоджується в ДМС,  із зазначенням складу делегації, 

мети візиту, дати.  

При позитивному рішенні щодо прийому делегації готуються наказ, 

програма прийому, кошторис на прийом .  

Наказ підписує ректор або уповноважена особа, проект наказу 

вносить проректор з науково-педагогічної роботи  (міжнародні зв’язки), 

узгоджується: проректор за напрямом роботи, головний бухгалтер (за 

умови витрат університету на прийом делегації), помічник ректора з 

питань режиму, юрисконсульт, начальник відділу міжнародних зв’язків 

та протокольного супроводу, керівник підрозділу – ініціатору прийому.   

Відділ міжнародних зв’язків та протокольного супроводу 

Департаменту міжнародного співробітництва (кімната 271, 271а корпусу №1, 

тел. 2360986, 2361015) разом з представником інституту/факультету та 

іншими підрозділами, що беруть участь у прийомі делегації розробляє 

програму роботи з іноземцями, яка повинна містити: 

1) відомості про іноземців (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), 

посада, найменування установи, організації(викладаються в обсязі, відомому 

НТУУ «КПІ»); 

2) підстави, мету та строк перебування іноземців на території НТУУ 

«КПІ»; 

3) список посадових осіб, відповідальних за прийом делегації та за 

здійснення інших заходів, пов'язаних з візитом делегації; 

4) переліки: питань, які плануються для обговорення, структурних 

підрозділів та службових приміщень НТУУ «КПІ», які іноземцям дозволено 

відвідати; інші необхідні відомості. 

Програму роботи з іноземцями затверджує ректор або 

уповноважена особа. 

 Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому 

делегації та і проведення роботи з іноземцями, визначаються у програм 

прийому делегації.  Працівники НТУУ «КПІ», які беруть участь у прийомі 

делегації і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах 
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наданих їм повноважень і забезпечувати збереження службової інформації, 

що є власністю держави. 

 Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється 

залишати іноземців у службових приміщеннях та на території НТУУ «КПІ» 

без супроводу або відеонагляду.  

 За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями підрозділ, 

що відповідає за прийом делегації, складає звіт (додаток № 4) про 

виконання відповідної програми, в якому зазначаються: 

відомості щодо іноземців (викладаються в обсязі, відомому НТУУ 

«КПІ», - ім'я та по батькові (за наявності), прізвище,  посада); 

інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло 

розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних 

підрозділів, які відвідали та з роботою яких ознайомилися іноземці); 

відомості щодо передачі іноземцям службової інформації, що є 

власністю держави, ким надано дозвіл на таку передачу; 

пропозиції та рекомендації. 

Звіт подається до Відділу міжнародних зв’язків та протокольного 

супроводу ДМС. 

За своєчасне подання звіту відповідає особа, яка визначена у програмі 

прийому іноземців. 

У випадках, коли перебування іноземних делегацій потребує витрат 

складається кошторис, який затверджує ректор або уповноважена особа. 


