ПРОТОКОЛ №9 Засідання
ректорату ЛНАМ від 20
березня 2017
ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науковопедагогічної роботи, Углик Н.В. – головний бухгалтер, Рудник Л.М. – начальник ВК,
Татомир О.І. – директор бібліотеки, Кулешник Т.Я. – начальник відділу ІТ, Маркович К.П.
– голова профкому працівників ЛНАМ, Смольський Ю.М. - заступник декана факультету
ОМіР; Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ;
Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн, Мельник І.А. – начальник НДС, Бундз Р.О.
– юрисконсульт, завідувачі кафедр у кількості 10 осіб
Порядок денний:
1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
3. Різне
1.СЛУХАЛИ: Інформацію директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
щодо пропозицій для клієнтів Приватбанку.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2.СЛУХАЛИ: Інформацію головного інженера Пилата І.І. про визначення пріоритетів
щодо ремонтних робіт на 2017 рік. Зачитав перелік пропозицій, необхідних для виконання
у 2017 році.
ВИСТУПИЛИ:
Скакун Я.І. З пропозицією першочергового укріплення та гідроізоляції фундаменту
навпроти приміщення кафедри.
Фіголь О.М. З пропозицією заміни меблів у приміщення кафедри рисунку через
грибок.
Голубець О.М. З пропозицією ремонтних робіт по обігріву майстерні кафедри.
Нагірний П.Ю. З пропозицією ремонту аварійного даху у приміщенні кафедри (корпус
№6 Вірменська, 23)
Шмагало Р.Т. З пропозицією першочергового ремонту приміщення деканату
ІТМ (з обов’язковою заміною вікна)
Якубяк М.В. З пропозицією заміни дверей до коридору кафедри
Мельник І.А. З пропозицією встановлення дашка над приміщенням НДС
Пилат І.І. З пропозицією першочергового обов’язкового дотримання приписів
ДСНС, а також робіт, що стосуються ЦЗ Одрехівський В.В. З пропозицією при
визначенні пріоритетів ставити акцент на
навчальний процес. Звернув увагу присутніх на необхідність ремонтних робіт у
студентському гуртожитку. А також додав, про потребу часткового ремонту
приміщення корпусу по вул. Дж.Дудаєва 17 (яке знаходиться в оренді до 2019 року
і потребує залучення спонсорської допомоги)
Голубець О.М. З питанням кошторису вищезгаданих робіт.

Кусько Г.Д. З пропозицією першочергових робіт на кафедрі художньої кераміки
Студницький Р.О. З пропозицією визначення загальної стратегії а також
залучення різноманітних грантів і програм.
Одрехівський В.В. Підсумував виступи колег, визначивши три пріоритетні напрями
роботи, а саме:
-

Ремонт приміщення лабораторії кафедри художньої кераміки (1 поверх корпусу
№2 (Кубійовича, 35)
Ремонт каналізації та водопровідних мереж у студентському гуртожитку
Обладнання гостьової кімнати у приміщенні студентського гуртожитку

Укріплення та гідроізоляція фундаменту навпроти приміщення кафедри
МДС.

ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити перелік першочергових
ремонтних робіт.
3. РІЗНЕ.
3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію Нагірного П.Ю. щодо нового зразка посвідчень
працівників ЛНАМ (згідно загальної стилістики Академії)
ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
СЛУХАЛИ: Інформацію Нагірного П.Ю. щодо нового зразка відомостей
обліку успішності(згідно загальної стилістики Академії)
ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
СЛУХАЛИ: Інформацію Нагірного П.Ю. щодо зразка таблиці на фасадах корпусів з
інформацією про Академію.
ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
СЛУХАЛИ: Інформацію Нагірного П.Ю. щодо зразка таблиці з інформацією щодо осіб,
які долучилися благодійною допомогою до ремонту приміщень ЛНАМ
ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити концепцію посвідчення
працівників ЛНАМ, відомостей обліку успішності, таблиці на фасадах корпусів а
також таблиці з інформацією щодо осіб, які долучилися благодійною допомогою до
ремонту приміщень ЛНАМ.
3.2. СЛУХАЛИ: Інформацію Одрехівського В.В. щодо листа Управління Служби безпеки
України у Львівській області «Щодо попередження терористичних актів із використанням
вибухових пристроїв», про загрози терористичних актів та вжиття заходів упереджу
вального характеру, відповідно до розробленого алгоритму дій посадової особи при

отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного
характеру.
Одрехівський В.В., зачитав лист Управління Служби безпеки України у Львівській
області «Щодо попередження терористичних актів із використанням вибухових
пристроїв».
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома.

Ректор

Одрехівський В.В.

Протокол

Фур Р.Т.

Витяг з
протоколу№9
Засідання ректорату ЛНАМ
від 20 березня 2017
ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науковопедагогічної роботи, Углик Н.В. – головний бухгалтер, Рудник Л.М. – начальник ВК,
Татомир О.І. – директор бібліотеки, Кулешник Т.Я. – начальник відділу ІТ, Маркович К.П.
– голова профкому працівників ЛНАМ, Смольський Ю.М. - заступник декана факультету
ОМіР; Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ;
Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн, Мельник І.А. – начальник НДС, Бундз Р.О.
– юрисконсульт, завідувачі кафедр у кількості 10 осіб
СЛУХАЛИ: Інформацію головного інженера Пилата І.І. про визначення пріоритетів щодо
ремонтних робіт на 2017 рік. Зачитав перелік пропозицій, необхідних для виконання у
2017 році.
ВИСТУПИЛИ:
Скакун Я.І., Фіголь О.М., Голубець О.М., Шмагало Р.Т., Якубяк М.В., Пилат І.І.,
Одрехівський В.В., Голубець О.М., Кусько Г.Д., Студницький Р.О.
Одрехівський В.В. Підсумував виступи колег, визначивши чотири пріоритетні напрями
роботи, а саме:
-

Ремонт приміщення лабораторії кафедри художньої кераміки (1 поверх корпусу
№2 (Кубійовича, 35)
Ремонт каналізації та водопровідних мереж у студентському гуртожитку
Обладнання гостьової кімнати у приміщенні студентського гуртожитку

Укріплення та гідроізоляція фундаменту навпроти приміщення кафедри
МДС.

ГОЛОСУВАННЯ : «ЗА» - одноголосно
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Затвердити перелік першочергових
ремонтних робіт.
Ректор
Протокол

В.В.Одрехівський
Я.В.Сколоздра

Витяг з
протоколу№9
Засідання ректорату ЛНАМ
від 20 березня 2017
ПРИСУТНІ: Одрехівський В.В. – ректор; Шафран Р.С. – проректор з науковопедагогічної роботи, Углик Н.В. – головний бухгалтер, Рудник Л.М. – начальник ВК,
Татомир О.І. – директор бібліотеки, Кулешник Т.Я. – начальник відділу ІТ, Маркович К.П.
– голова профкому працівників ЛНАМ, Смольський Ю.М. - заступник декана факультету
ОМіР; Кусько Г.Д. – декан факультету ДПМ, Шмагало Р.Т. – декан факультету ІТМ;
Студницький Р.О. – декан факультету Дизайн, Мельник І.А. – начальник НДС, Бундз Р.О.
– юрисконсульт, завідувачі кафедр у кількості 10 осіб
СЛУХАЛИ: Інформацію Одрехівського В.В. щодо листа Управління Служби безпеки
України у Львівській області «Щодо попередження терористичних актів із використанням
вибухових пристроїв», про загрози терористичних актів та вжиття заходів упереджу
вального характеру, відповідно до розробленого алгоритму дій посадової особи при
отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного
характеру.
Одрехівський В.В., зачитав лист Управління Служби безпеки України у Львівській
області «Щодо попередження терористичних актів із використанням вибухових
пристроїв».
УХВАЛИЛИ:Інформацію прийняти до відома.

Ректор

Одрехівський В.В.

Протокол

Фур Р.Т.

