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РОЗРОБЛЕНО 

 

Київським інститутом Національної гвардії України під загальною 

редакцією начальника КІ НГУ, доктора технічних наук, професора, генерал-

майора О. О. Морозова  

 

УКЛАДАЧІ 

 

М. М. Медвідь, заступник начальника КІ НГУ з навчально-методичної 

роботи, доктор економічних наук, професор, полковник;  

І. М. Мисливий, начальний служби інформації та комунікації КІ НГУ, 

підполковник. 
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1. Перелік документів з організації освітньої діяльності, які 

розміщуються на офіційному веб-сайті Київського інституту Національної 

гвардії України (далі – Перелік) є документом, що реалізує вимоги 

законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти. 

 

2. Цей перелік розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» 

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ; «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 

року № 1556-VII; постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти»; наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.07.2019 року№ 977 «Про затвердження Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

наказу Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про 

затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016 року № 1351 «Про 

затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в 

системі Міністерства внутрішніх справ України». 

 

3. Перелік визначає документи, інформацію, які підлягають 

обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Київського інституту 

Національної гвардії України (далі – КІ НГУ) з урахуванням вимог щодо 

розміщення інформації з обмеженим доступом, а також структурні 

підрозділи КІ НГУ, які відповідальні за їх розміщення або опублікування 

електронних копій документів на веб-сайті КІ НГУ у відповідних рубриках за 

напрямками діяльності. 

 

4. Перелік включає: 

4.1 Статут Київського інституту Національної гвардії України 

(відповідальний – юридична служба). 

 

4.2 Ліцензії на провадження освітньої діяльності (відповідальний – 

навчальний відділ). 

 

4.3 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у КІ 

НГУ (відповідальний – навчальний відділ). 

Інформація про фактичну кількість осіб, які навчаються у КІ НГУ є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
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року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

4.4 Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію (за наявності) (відповідальний – навчальний 

відділ). 

 

4.5 Структура та органи управління, інформація про склад керівних 

органів КІ НГУ. 

Структура та органи управління, інформація про склад керівних 

органів є інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, 

розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби 

безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю»). 

 

4.6 Правила прийому до КІ НГУ (відповідальний – приймальна 

комісія).  

 

4.7 Мова (мови) освітнього процесу (відповідальний – навчальний 

відділ). 

 

4.8 Освітні програми, що реалізуються в КІ НГУ, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

(відповідальні – підрозділи за напрямами діяльності). 

 

4.9 Документи КІ НГУ, якими регулюється порядок здійснення 

освітнього процесу (положення, інструкції, інше) (відповідальний – 

навчальний відділ). 

 

4.10 Напрями наукової діяльності. 

Інформація про напрями наукової діяльності є інформацію з обмеженим 

доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 2. Сфера економіки, науки і 

техніки, розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу 

Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю»). 

 

4.11 Результати моніторингу якості освіти (відповідальний – 

навчальний відділ). 

 

4.12 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу 

на їх заміщення (у разі його проведення) (відповідальний – відділ кадрової 

роботи). 

 

4.13 Штатний розпис на поточний рік. 

Інформація про штатний розпис є інформацію з обмеженим доступом 

(розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони 
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правопорядку наказу Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383 

«Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю»). 

 

4.14 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами (відповідальний – начальник квартирно-експлуатаційної 

служби). 

 

4.15 Матеріально-технічне забезпечення КІ НГУ згідно з ліцензійними 

умовами. 

Вищі військові навчальні заклади не подають відомості про кадрове, 

матеріально-технічне забезпечення (п. 45 постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» в редакції постанов 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 та від 03 березня 

2020 року № 180). 

 

4.16 Річний звіт про діяльність КІ НГУ (щорічний звіт начальника КІ 

НГУ) (відповідальний – навчальний відділ). 

 

4.17 Кошторис КІ НГУ на поточний рік та всі зміни до нього. 

Інформація про кошторис є інформацію з обмеженим доступом 

(розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби 

безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу 

відомостей, що становлять державну таємницю»). 

 

4.18 Фінансовий звіт про діяльність з урахуванням інформації про 

надходження та використання коштів. 

Інформація про фінансову звітність є інформацію з обмеженим 

доступом (розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку 

наказу Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про 

затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю»). 

 

4.19 Інформацію щодо проведення тендерних процедур 

(відповідальний – уповноважена особа з тендерних процедур). 

 

4.20 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати (відповідальний – фінансовий відділ). 

 

4.21 Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, у тому разі про кошти, 

отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Інформація про фінансову звітність є інформацію з обмеженим 

доступом (розділ 4. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку 
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наказу Служби безпеки України від 23.12.2020 року № 383 «Про 

затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю»). 

 

4.22 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти 

(відповідальний – відділення по роботі з особовим складом). 

 

4.23 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти. 

Інформація про штатний розпис та чисельність персоналу є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

4.24 Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників КІ НГУ. 

Інформація про штатний розпис та чисельність персоналу є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

4.25 Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх 

програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати 

набір у відповідному році вступної кампанії (відповідальний – приймальна 

комісія). 

 

4.26 Відомості про Приймальну комісію КІ НГУ та визначення 

повноважень у встановленому законодавством порядку. 

Вищі військові навчальні заклади не подають відомості про кадрове, 

матеріально-технічне забезпечення (п. 45 постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» в редакції постанов 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 та від 03 березня 

2020 року № 180). 
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4.27 Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід тощо 

(відповідальний – приймальна комісія). 

 

4.28 Рейтингові списки вступників. 

Інформація про штатний розпис та чисельність персоналу є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

4.29 Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на 

зарахування. 

Інформація про штатний розпис та чисельність персоналу є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

4.30 Списки зарахованих (накази про зарахування). 

Інформація про штатний розпис та чисельність персоналу є 

інформацію з обмеженим доступом (розділ 1. Сфера оборони, розділ 4. 

Сфера державної безпеки та охорони правопорядку наказу Служби безпеки 

України від 23.12.2020 року № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю»). Вищі військові навчальні заклади не 

подають відомості про кадрове, матеріально-технічне забезпечення (п. 45 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 

року № 347 та від 03 березня 2020 року № 180). 

 

5. Для забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного процесу 

на офіційному веб-сайті КІ НГУ оприлюднюються: 

 

5.1 Відомості про самооцінювання освітньої програми. Розміщуються 
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не пізніше ніж за 5 робочих днів із дня подання до Національного агентства 

матеріалів на акредитацію (відповідальний – гарант освітньої програми). 

 

5.2 Рішення про акредитацію або відмову в акредитації освітньої 

програми. Оприлюднюються впродовж 10 робочих днів після прийняття 

рішення Національним агентством (відповідальний – гарант освітньої 

програми). 

 

5.3 Експертний висновок відповідної галузевої експертної ради. 

Оприлюднюються впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення 

Національним агентством (відповідальний – гарант освітньої програми). 

 

5.4 Звіт експертної групи. Оприлюднюються впродовж 10 робочих 

днів після прийняття рішення Національним агентством (відповідальний – 

гарант освітньої програми). 

 

6. Документи для розміщення на веб-сайті КІ НГУ скануються й 

переводяться в формат .pdf. Відповідальна особа готує рапорт по команді щодо 

розміщення документу на веб-сайті, після чого рапорт та документ передається 

начальнику служби інформації та комунікації КІ НГУ. 


