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Про виконання Європейського проєкту  
Еразмус+ КА 
 

 

За рішенням Європейської комісії у серпні 2020 гору Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет у складі консорціуму 
університетів виборов грант проєктів програми ЄС Еразмус+ напряму 
Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-
CBHE-JP «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових 
компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату» («Synergy 
of educational, scientific, management and industrial components for climate 
management and climate change prevention» CLIMAN) (далі – Проєкт). 
Відповідно до чинного регламенту виконання Проєкту університетом 
укладено партнерську угоду № 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP з 
Нідерландською академією бізнесу, яка є організацією-координатором та 
грантоотримувачем (грантова угода № 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-
CBHE-JP від 12.11.2020 р.) 
 
Термін виконання Проєкту: 15.11.2020 – 14.11.2023. 
 
Для реалізації Проєкту 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Створити на базі навчальної лабораторії екологічної безпеки кафедри 
екології Центр кліматичного менеджменту (скорочена назва – ЦКМ). 
 
2. Внести відповідні зміни у ПСП 1.2.6.6.1-01-2019 «ПОЛОЖЕННЯ про 
структурний підрозділ Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ». 
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3. Призначити: 
– доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри екології Наталію 
ВНУКОВУ директором Центру кліматичного менеджменту; 
– кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри екології Ганну 
ЖЕЛНОВАЧ заступником директора Центру кліматичного менеджменту; 
– інженера кафедри екології Катерину ХАНЕЙЧУК інженером Центру 
кліматичного менеджменту. 
 
4. Директору та заступнику директора Центру кліматичного менеджменту: 
4.1 Затвердити Положення Центр кліматичного менеджменту. 
4.2 Забезпечити роботу Центру кліматичного менеджменту. 
 
5. Матеріально забезпечення роботи Центру кліматичного менеджменту:  
5.1 Матеріальні витрати на організацію та роботу ЦКМ частково 
покриваються за рахунок гранту проєкту програми ЄС Еразмус+ напряму 
Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE) 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-
CBHE-JP «Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових 
компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату».  
5.2 Співробітники ЦКМ працюють на суспільних засадах. 
5.3 Робота ЦКМ здійснюється із використанням матеріально-технічної бази 
кафедри екології ХНАДУ. 
 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної  роботи та міжнародних зв’язків Тохтаря Георгія Івановича. 
 
 
РЕКТОР         Віктор БОГОМОЛОВ 
 
 
Проект наказу вносить 
завідувач кафедри екології                Наталія Внукова    
 
Узгоджено: 
Заступник ректора (перший проректор)      Сергій Ходирєв 
 
Проректор з НПР та міжнародних зв’язків     Георгій Тохтар 
 
Начальник юридичного відділу       Поліна Бутенко 
 
Головний бухгалтер        Тетяна Скрипник  
 


