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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

« ОоЬ> 2018

НАКАЗ

Ірпінь № -^ 7

Про вносоння змін до Положення 
про Наукову бібліотеку УДФСУ

Відповідно до Рішення Вченої ради Університету державної фіскальної 
служби України від 26.06.2018, протокол №6

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Наукову бібліотеку 
Університету ДФС України , а саме п. 6.5. викласти в наступній редакції:

« п.6.5. Структура та штатний розпис бібліотеки визначаються на 
основі типових, затверджуються ректором Університету за поданням 
директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування 
бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного 
обслуговування користувачів, надання їм можливості використання 
необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних баз даних, 
Інтернету.»

2. Начальнику відділу інформації та зв’язків з громадськістю 
(Войтко Т.М.) оприлюднити наказ шляхом розміщення на офіційному веб- 
сайті Університету.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 
роботи (Цимбал П.В.).

В.о. ректора
Згідно з оригіналом:

___________- -  V  200  р
О.А. Шевчук

Щира, 12-92
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