
ПРОТОКОЛ №11 

засідання ректорату ЛНАМ 

від 31 березня 2017 

Порядок денний 

1. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян та 

студентам для здобуття вищої  освіти. 

2. Різне. 

 

Присутні: Одрехівський В.В., Шафпан Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Студницький Р.О., 

Шмагал Р.Т., Смольський Ю.М., Углик Н.В., Рудник Л.М., Маркович К.П., Бундз Р.О., 

Шеремета Б.О. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Бундз Р.О.  Довів до відома для врахуванні у роботі текст документа «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти» № 975 – редакція 23.11.2016. в акті визначено категорії 

громадян, які мають право на отримання такої підтримки, встановлено види цільової 

підтримки та умови і механізми її надання. (Додається). Зазначив, що для забезпечення дії 

цієї постанови необхідно визначити вартість проживання в гуртожитку пільговим 

категоріям студентів. Подав список студентів які подали заяви і їм вже можна здійснити 

перерахунок (додається). Про обговорення постанови студентами. 

Обговорення: Кусько Г.Д., Углик Н.В., Студницький Р.О., Яців Р.М. 

Одрехівський В.В. Про визначення вартості оплати проживання в гуртожитку для 

пільгових категорій студентів згідно даної постанови. 

Обговорення: Углик Н.В., Студницький Р.О., Шмагало Р.Т., Шеремета Б.О. 

Одрехівський В.В. Після обговорення поставив на голосування вартість оплати 

проживання в гуртожитку ЛНАМ для пільгових категорій студентів в розмірі 200 гривень 

місяць, згідно постанови «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям 

громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 975 – редакція 

23.11.2016. 

«ЗА» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Вартість оплати проживання в 

гуртожитку ЛНАМ для пільгових категорій студентів затвердити в розмірі 200 

гривень місяць. Студентському самоврядуванню забезпечити ознайомлення 

студентів з постановою «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» № 975 – 

редакція 23.11.2016. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Шафран Р.С. Про проведення перегляду. Про службові подання до 04.04.2017 р. від 

деканів з межами відпрацювання  для студентів із незадовільним оцінюванням.  

Одрехівський В.В. Про обов’язкову присутність представників студентства на 

переглядах. Про пропозиції по питанню оплати освітніх послуг. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. Службові подання з межами 

відпрацювань для студентів з незадовільним оцінюванням на переглядах (29.03.2017, 

30.03.2017) подати до 11.00 год. 04.04.2017. 



 

  Ректор                                                               Одрехівський В.В. 

  Протокол                                                          Фур Р.Т. 

 


