ПРОТОКОЛ №11
засідання ректорату JIHAM
від 4 квітня 2018р.
Порядок денний:
1. Пріоритетність ремонтних робіт у ЛНAM у 2018р.
2. Про переведення на бюджетні місця студентів JTHAM.
3. Різне.
Присутні: список додається.
1.СЛУХАЛИ:
Питат 1.1 Щодо заявок по ремонтних роботах на 2018р., згідно заяв підрозділів за 2016-2018
ЛНАМ. Дані зачви опрацьовані, зведені у відповідну таблицю і попередньо розіслані по
підрозділах для ознайомлення. Надав інформацію щодо незапланованих ремонтих робіт, які
виникли незаплановано впродовж року.
Пріоритетність ремонтих робіт: гідроізоляція фундаменту (корпус № 4, кафедра МДС), карнизи
будівлі адміністративного корпусу ЛНАМ, приміщення деканатів ІТМ, ОМіР, Дизайн.
Янко Т.О. Щодо включення до переліку ремонтних робіт підвального приміщення кафедри РТМ
(вул. Вірменська, 23).
Пилат І.І. Запропонував зробити демонтаж (вивіз сміття) з приміщення підвалу.
Нагірний П.М. Щодо безпеки та функціонування протипожежної системи у корпусі № 4.
Пилат І.І. Дана проблема перебуває під контролем та вдосконалюється.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Подати звіт Ректору ЛНАМ
опрацювання даного питання після 10.04.2018р.

щодо

Мельник I.A. Щодо питання котельні. Висловив пропозицію долучити до ремонтних робіт
працівників господарської частини.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
Кулешник Т.Я. Щодо аварійного стану комп’ютерного класу.
Пилат І.І. Ремонт даху і стан стелі в комп’ютерному класі це взаємопов’язані питання.
Студницький P.O. Щодо гідроізоляції фундаменту корпусу № 4. Висловив пропозицію щодо
усунення даної проблеми.
Пилат І.І. Дані роботи частково проводилися, але потрібно вкласти кошти для ефективного
усунення проблеми. Щодо вентиляційних виходів, які закладеті кафедральним інвентарем.
Одрехівський В.В. Запропонував створити робочу комісію для вирішення питання
функціонування вентиляційних виходів.
УХВАЛИЛИ: інформації прийняти до відома.
Одрехівський В.В. Виніс на голосування запропонований Пилатом І.І. план виконання
ремонтних робіт.
Голосування: «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: затвердити першочергове виконання ремонтних робіт: ремонт в
приміщеннях деканатів ІТМ, ОМіР, Дизайн; карнизи адміністративного корпусу,
гідроізоляція фундаменту (корпусу № 4, кафедра МДС).
2.СЛУХАЛИ:
Патик P.C. Зачитала лист МОНУ №1/11-3638 від 03.04.2018р. (вх. № 66-01 від 04.04.2018р.)
щодо дозволу на перерозподіл вакантного місця державного замовлення (перерозподіл
звільненого бюджетного місця з 1 курсу за ОР «магістр» спеціальності 022 «Дизайн» на 1 курс за
ОР «магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
для студента 1 курсу за ОР «магістр» платної форми навчання з найвищим рейтингом). Згідно

службового подання декана ф-ту ОМіР найвищий рейтинг успішності є у студентки Ковпак
Дарії Анатоліївни 1 курс ОР «магістр» кафедри СМ, платна форма навчання), що складає 89.2.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: враховуючи рейтинг навчання рекомендувати для переведення на звільнене
бюджетне місце Ковпак Д.А. (1к. ОР «магістр» ф-тет ОМіР, кафедра СМ).
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