
ПРОТОКОЛ №11
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ

від 30 червня 2016
Порядок денний

1. Про переведення студентів на вакантні місця  бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Присутні: 
Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної роботи; 
Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Максименко А.В. – голова НМК; Шумський І.П. 
– декан факультету ОМіР, Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ; Студницький Р.О. –
декан факультету Дизайн;  Шмигун В.М. – заступник головного бухгалтера.

1.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Про вакантні бюджетні місця. Зачитав службові подання від декана 
факультету ДПМ щодо студентів рекомендованих на переведення на вакантні бюджетні 
місця. Рекомендовано студентку Сіру Наталію Володимирівну 1 курсу ОКР Магістр, 
кафедра художнього скла; студента Шавалу Дмитра Орестовича 3 курс ОКР Бакалавр, 
кафедра художнього дерева; студента Дробоцького Олега Ігоровича студента 1 курс.
Голосування: одноголосно

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до переведення на вакантні місця бюджетної форми 
навчання Сіру Наталію Володимирівну студентку 1 курсу ОКР Магістр, кафедра 
художнього скла; студента Шавалу Дмитра Орестовича 3 курс ОКР Бакалавр, 
кафедра художнього дерева; студента Дробоцького Олега Ігоровича 1 курс, кафедра 
художнього текстилю.

2.СЛУХАЛИ:
Студницький Р.О. Щодо академічної відпустки студентки Василик В. Відповідні 
документи (заява, довідка МСЕК, службове подання) були скеровані Шафран Р.С.
Шафран Р.С.  Про скерування з документів Василик В. юристу Байдужа Б.І. на вивчення. 
Про накази на переведення.
Шмигун В.М.  Про борги по оплаті за надання освітніх послуг. 
Студницький Р.О. Про повідомлення студентів заочного відділення про необхідність 
оплатити надані освітні послуги. Про розірвання угод на проживання в гуртожитку з 
двома студентами за невиконання умов угоди.
Шумський І.П. Щодо студентки з АТО і її переведення на бюджетне місце.
Шафран Р.С. Щодо звільнених місць в гуртожитку для абітурієнтів на період вступних 
іспитів.
Студницький Р.О. Про підготовку однієї кімнати в гуртожитку для проживання 
іноземних студентів.
Шафран Р.С. Про коригування розкладу кафедри соціально-гуманітарних наук для 
звільнення приміщення  для гостьової кімнати.
Кусько Г.Д. Про надання коштів державою переселенцям на проживання в гуртожитку.



УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Ректор                                                                                  В.В.Одрехівський 

Протокол                                                                             Р.Т.Фур


