ПРОТОКОЛ №15
засідання ректорату ЛНАМ
від 8 травня 2018р.
Порядок денний:
1. Про перерозподіл місць державного замовлення.
2. Різне.
Присутні: Одрехівський В.В., Патик Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Студницький Р.О., Шмагало
Р.Т., Шумський І.П., Шукатка Н.Й., Маркович К.П., Бундз Р.О., Скаськів О.
1.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Щодо листа МОНУ № 1/11-4523 від 25.04.2018 р. про перерозподіл місць
державного замовлення. Про службове подання декана факультету Дизайн Студницького Р.О.
щодо переведення на бюджетну форму навчання студентки 1-го курсу ОКР «бакалавр», кафедри
графічного дизайну Дорошенко Олександру Олегівну з найвищим рейтингом успішності - 91, 25.
Голосування:
«ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: враховуючи рейтинг успішності 91,25 рекомендувати з 8 травня 2018 р. для
переведення на навчання за кошти державного бюджету студентку 1-го курсу ОКР
«бакалавр», кафедри графічного дизайну Дорошенко Олександру Олегівну.
2.СЛУХАЛИ:
Патик Р.С. Надала інформацію щодо роботи Конкурснеої комісії. Про не допуск до конкурсу
кандидатів, що подали неповний пакет документів.
Виступили: Одрехівський В.В., Студницький О.Р., Шумський І.П.
Одрехівський В.В. Про службове подання головного бухгалтера Шукатки Н.И. із зазначеним
боргом по оплаті за гуртожиток в розмірі 275 тис. гр.
Виступили: Шукатка Н.Й., Шумський І.П., Кусько Г.Д., Бундз Р.О., Одрехівський В.В.,
Студницький Р.О.
Одрехівський В.В. Вніс пропозицію для голосування:
1. З 14.05.2018 р. виселити з гуртожитку студентів-боржників, сума боргу яких складає
більше 2000 гр.
2. Не поселяти в гуртожиток на наступний навчальний рік студентів, які мають
заборгованість по оплаті за проживання, як таких, що не виконують умов договору на
проживання в гуртожитку ЛНАМ.
Голосування:
«ЗА» - 9
«УТРИМАВСЯ» - 1
УХВАЛИЛИ:
1. З 14.05.2018 р. виселити з гуртожитку студентів-боржників, сума боргу яких складає
більше 2000 гр. (згідно списків).
2. Не поселяти в гуртожиток на наступний навчальний рік студентів, які мають
заборгованість по оплаті за проживання, як таких, що не виконують умов договору
на проживання в гуртожитку ЛНАМ (згідно списків).
Кусько Г.Д. Про питання перекладу тем дипломних робіт на англійську мову.
Виступили: Шумський І.П., Студницький Р.О.
Патик Р.С. Про подання службових від деканів із перекладом тем дипломних робіт на
англійську мову для формування наказу.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
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