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Про підготовку гуртожитків університету до нового навчального року 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку 
Булаха О.І. та начальника планово-фінансового відділу Дідиченко В.П., Вчена рада відмічає, що в університеті 
проведена відповідна робота з підготовки гуртожитків університету до нового навчального року. 

В поточному навчальному році реконструйовано гуртожиток № 2 - облаштовано велику душову кімнату з 
роздягальнями та санвузлами. Також виконано укладання плитки на підлогу у коридорах 1, 2 та З поверхів. В 
гуртожитку № 3 проведено капітальний ремонт сходових клітин, санітарних вузлів, облаштовано пральні кімнати 
на 2 та 3 поверхах. В гуртожитку № 4 проведено часткову реконструкцію системи опалення. В гуртожитку № 5 
відремонтовано коридори шести поверхів та 25 кухонь. Виконано будівельно-монтажних робіт на загальну суму 2 
млн. 200 тис. грн. 

Для покращення умов проживання в гуртожитках закуплені меблі, м’який інвентар та господарські товари 
на суму біля 900 тис. грн. 

В університеті проводиться цілеспрямована робота щодо економії енергетичних ресурсів, скорочуються 
бюджетні видатки на сплату енергоносіїв за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного 
використання енергоресурсів, передбачених програмою «Енергозбереження та енергоефективність в університеті 
на 2016-2020 p.p.». Економія коштів з реалізації програми в опалювальному сезоні 2015-2016 роках склала 1,7 млн. 
грн. 

У зв’язку з підвищенням тарифів (2-3 рази) на комунальні послуги зросли витрати на спеціальний фонд 
університету. Враховуючи, що вартість на проживання в гуртожитках не підвищувались з 2013 року є 
необхідність затвердити нові тарифи на проживання в гуртожитках університету. 

Вчена рада вирішила: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Булаха О.І. та начальника 
планово-фінансового відділу Дідиченко В.П. взяти до відома. 

2. Забезпечити виконання плану робіт з покращення умов проживання студентів в гуртожитках університету. 
Відповідальні: проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Булах О.І., 
директор студмістечка Черній С.В. 

3. Затвердити нові тарифи на проживання в гуртожитках університету з 1 вересня 2016 року. 
Відповідальні: проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Булах О.І., 
начальник планово-фінансового відділу Дідиченко В.П., головний бухгалтер Боярченкова В.І. 

4. Забезпечити виконання університетської програми «Енергозбереження та енергоефективність в 
університеті на 2016-2020 p.p.». 

Відповідальний: проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку Булах О.І. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора Біляковича М.О. 
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