Протокол №21
засідання ректорату
від 15 листопада 2016
Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.
Присутні: Одрехівський В.В., Шафран Р.С., Яців Р.М., Кусько Г.Д., Шумський І.П., Шмагало
Р.Т., Студницький Р.О., Углик Н.В., Рудник Л.М., Маркович К.П., Шеремета Б.А.
1.СЛУХАЛИ:
Шеремета Б.А. Представив списки до відзнаки студентів від студентського самоврядування.
Углик Н.В. Зачитала списки по кількості студентів на відзнаку та за категоріями. Відзнака
студентам буде нарахована згідно визначених категорій: діти учасники бойових дій, учасники
АТО, сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей, актив студентської ради - в розмірі
стипендії, решта коштів розподілено між студентами які показали високі показники в навчанні
та активну участь в освітньо-культурних заходах та громадській роботі в сумі 350 гр.
Студницький Р.О. Про відзнаку студентів контрактної форми навчання.
Углик Н.В. Надала пояснення щодо розподілу коштів між студентами: бюджетні кошти
розподіляються тільки на бюджетників.
Одрехівський В.В. Поставив на голосування списки студентів представлених до відзнаки та
принцип розподілу коштів між студентами.
Голосування: «ЗА» - одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Затвердити списки студентів представлених до відзнаки. Розподіл коштів
здійснити за принципом категорій: діти учасники бойових дій, учасники АТО, сироти,
напівсироти, діти з багатодітних сімей, актив студентської ради - в розмірі стипендії, решта
коштів розподілити між студентами які показали високі показники в навчанні та активну
участь в освітньо-культурних заходах та громадській роботі - сума складає 350 гр.
2.СЛУХАЛИ:
Углик Н.В. Про загальний борг по оплаті освітніх послуг в розмірі 700 000 тис. Необхідність
надходження коштів для виплати заробітної плати.
Студницький Р.О. Про борги, що становлять більше 10 000 тис. гр. по одному студенту. Про
борги по індексації за надання освітніх послуг.
Углик Н.В. Про необхідність нових надходжень для забезпечення виплати заробітної плати з 1
січня 2017 року.
Студницький Р.О. Про практику закриття боргів перед закінченням сесії.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ:
Шафран Р.С. Надала інформацію щодо розміщення працівників ЛНАМ і гостей у Львівській
опері на святкуванні ювілею академії.
Маркович К.П. Про квитки для натурників.
Шумський І.П. Про відзнаку для натурників.
Маркович К.П. Про організацію доїзду до Шевченківського гаю.
Яців Р.М. Про інформацію щодо конференції.
Ректор
Протокол

В.В.Одрехівський
Р.Т.Фур

