ПРОТОКОЛ №14
Засідання звуженого ректорату ЛНАМ
від 6 вересня 2016
Порядок денний
1.
2.
3.
4.

Про індексації по наданню освітніх послуг.
Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
Про освітній процес (самостійна робота).
Різне.

Присутні:
Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науково-педагогічної роботи;
Яців Р.М. – проректор з наукової роботи; Шумський І.П. – декан факультету ОМіР,
Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ; Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн;
Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ; Углик Н.В. – головний бухгалтер; Гранкіна В. –
голова студентського самоврядування; Лучинець М., Когут Н., Шиліна А., Матвійчук О.,
Панькевич С. – представники студентського самоврядування на факультетах.

1.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Про індексацію по оплаті за надання освітніх послуг. Відповідно Угоди на
надання освітніх послуг (п.8). індексація має здійснитися в розмірі офіційної інфляції за
попередній календарний рік та складає 43,3 %., що є завеликою сумою. Пропозиція
здійснити індексацію в розмірі 20%, що стосується 2, 3, 4, 6 курсів.
Бундз Р.О. Про мінімум нарахування індексації в розмірі 20%, який може дозволити
академія, враховуючи витрати на надання освітніх послуг.
Гранкіна В. Щодо оплати за навчання. Про право виконавця змінювати розмір плати за
навчання не частіше, ніж один раз в рік. Уточнила розмір офіційної інфляції. Про
відсутність заперечень щодо 20% здійснення індексації по оплаті за навчання.
Одрехівський В.В. Щодо донесення інформації до студентів академії. Поставив на
голосування питання про індекс інфляції по оплаті за навчання в розмірі 20%.
Голосування:
«ЗА» - 12;
«УТРИМАВСЯ» - 1
УХВАЛИЛИ: Розмір індексу інфляції для індексування оплати за навчання за
попередній календарний рік встановити на рівні 20%.
2.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Щодо оплати за гуртожиток студентами пільгових категорій, а саме
категорії громадян дітей учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у
антитерористичній операції. Згідно законодавства дана категорія студентів має право на
безкоштовне проживання в гуртожитку.
Бундз Р.О. Щодо загальної кількості студентів пільгових категорій.

Гранкіна В. Про відсутність коштів в студентського самоврядування на здійснення
оплати за проживання в гуртожитку даної пільгової категорії студентів.
Углик Н.В. Про загальну кількість пільговиків для надання коштів студентському
самоврядуванню на оплату гуртожитку.
Шафран Р.С. Про загальну кількість студентів членів студентського профкому 190 осіб із
1100 студентів академії. Про недоцільність спрямування всіх коштів студентського
профкому на оплату за гуртожиток пільговим категоріям.
Шмагало Р.Т. Про відміну оплати за гуртожиток рішенням ректорату.
Бундз Р.О. Про відсутність процедури повернення коштів державою за витрати по оплаті
за проживання в гуртожитку пільговикам. Про верховенство закону над рішенням
ректорату. Студенти мають бути поселені безкоштовно.
Углик Н.В. Про подібну ситуацію з студентами із багатодітних сімей, коли вузи
повертали кошти. Про необхідність покриття оплати проживання в гуртожитку. Про
здійснення розрахунку вартості навчання пільговиків по АТО та виділення коштів на
студентське самоврядування для подальшого повернення коштів на рахунок академії.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
3.СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Про самостійну роботу. 7 кафедр , які мають потребу в натурі. Про
використання двох третин запланованих годин на натуру. По технології зменшення
використання натури (використання гіпсів). Про перевірки відвідування самостійних
годин роботи. Про питання використання годин за програмами.
Углик Н.В. Щодо перерозходу по оплаті за натуру. Про прийняття на роботу натурників
які реально працюють. Про години роботи натурників, що має співпадати з
навантаженням і програмами.
Кусько Г.Д. Щодо співпраці з кафедрами, які відповідають за натуру.
Шафран Р.С. Про подання остаточного навантаження кафедрами для виплати авансу.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
4.СЛУХАЛИ:
Одрехівський В.В. Звернувся до представників студентського самоврядування щодо
організації і проведення виставок творчих робіт студентів в рамках святкування ювілею
академії.
Шафран Р.С. Про подання списків членів студентського самоврядування та
студентського профкому для оприлюднення на сайті академії.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
Шмагало Р.Т. Про зрив занять на потоках в 12 аудиторії у зв’язку з відсутністю
технічного забезпечення (проектор, комп’ютер).
Одрехівський В.В. Про першочергове придбання необхідної техніки. Про систему
«ПРОЗОРО» в якій здійснюються всі закупівлі.
Кусько Г.Д. Про заяви студентів на перезарахування оцінок з предметів, які вивчалися
попередньо.
Шафран Р.С. Про здійснення перезарахування одним наказом по академії згідно списків
поданих деканатами.

Студницький Р.О. Про перезарахування оцінок, що відбувалося за поданою від студента
заявою та копією документа про освіту.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.

Ректор
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