
Протокол №19 
засідання ректорату  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
від 23 червня 2014 року 

 
Порядок денний. 

1. Інформація про хід ДЕКів (Петришин Р.І., Марусик Т.В.) 
2. Інформація про видачу дипломів випускникам 2014 року (Петришин Р.І., 

Марценяк І.В.) 
3. Про візит до США (Мельничук С.В.) 
4. Про візит до Амстердаму та Кишинева (Ушенко О.Г.) 
5. Щодо відшкодування вартості навчання іноземних громадян в аспірантурі 

з відривом від виробництва ЧНУ (Ушенко О.Г.) 
6. Про продовження та заключення нових договорів оренди (Верстяк В.С.) 
7. Про залучення коштів спеціального фонду для виплати заробітної плати, 

нарахованої по загальному фонду (Марут С.Г.) 
 

 
СЛУХАЛИ: 
Інформація про хід ДЕКів (Петришин Р.І., Марусик Т.В.) 
 
ДЕКи проходять відповідно до затвердженого графіку, зривів не виявлено.  
З 26 червня розпочнеться вручення дипломів.  
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
 
 

СЛУХАЛИ: 
Інформація про видачу дипломів випускникам 2014 року (Петришин Р.І., 
Марценяк І.В.) 
Наразі отримано 6216 дипломів, які роздано по факультетах для вручення 
випускникам. Готуються накази для відрахування студентів, які успішно 
завершили навчальний план. 
500 дипломів випускників ЧНУ та 173 для випускників коледжу знаходяться 
в друці. 
212 дипломів з відзнакою будуть надруковані до кінця тижня. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про візит до США (Мельничук С.В.) 
Відбувся візит ректора університету С.В. Мельничука та професора кафедри 
кореляційної оптики Мохуня І.О. до США.  
Проведено підписання угоди про співпрацю ЧНУ з університетом міста 
Массачусетс в галузі напівпровідникової техніки. Заплановано стажування 
одного із науковців Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ. 



Укладено угоду про співпрацю з університетом міста Орландо в гуманітарній 
сфері. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
СЛУХАЛИ: 
Про візит до Амстердаму та Кишинева (Ушенко О.Г.) 
Проректор з наукової роботи О.Г. Ушенко повідомив про участь у робочій 
зустрічі по гранту Темпус "Створення мережі успішних випускників 
університету". Було обговорено план реалізації завдань проекту, особливості 
фінансування проекту та подачу звітної документації. ЧНУ виступає в ролі 
співкоординатора. 
У Кишиневі Проректор О.Г. Ушенко взяв участь у роботі консорціуму ВНЗ 
України, Молдови, Румунії. Було обговорено питання видачі подвійних 
дипломів, взаємообмін студентами, написання спільних грантових проектів. 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Щодо відшкодування вартості навчання іноземних громадян в аспірантурі з 
відривом від виробництва ЧНУ (Ушенко О.Г.) 
Проректор з наукової роботи повідомив, що здобувач з Нігерії має намір 
навчатися в аспірантурі ЧНУ. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Провести розрахунок вартості навчання в аспірантурі для здобувача з Нігерії. 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про продовження та заключення нових договорів оренди (Верстяк В.С.) 
 
УХВАЛИЛИ: 
Погодити продовження договору оренди з ПП Москалюк на оренду 
приміщень в корпусах ЧНУ № 2 та №5 для розміщення книжкового магазину. 
Погодити продовження договору оренди на один рік з ПП Яковенко на 
оренду приміщень в корпусі ЧНУ №9 для розміщення їдальні. 
Погодити заяву від ПП Губчак про бажання взяти участь у конкурсі на оренду 
приміщень для розміщення студентської їдальні на території корпусу №4. 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про залучення коштів спеціального фонду для виплати заробітної плати, 
нарахованої по загальному фонду (Марут С.Г.) 
 
У зв’язку з тим, що ліміт фонду заробітної плати по загальному фонду на 
червень місяць не забезпечує в повному обсязі виплату фактично нарахованої 
заробітної плати, необхідно залучити кошти спеціального фонду. Це дасть 
можливість виплатити в повному обсязі заробітну плату співробітникам за 



червень місяць, допомогу на оздоровлення та нараховані відпускні, , 
уникнути заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Залучити кошти спеціального фонду для забезпечення виплати в повному 
обсязі заробітної плати за червень, допомоги на оздоровлення, відпускних, 
нарахованих по загальному фонду, в сумі 161 139,95 грн. (у тому числі 
заробітна плата – 118 224,47 грн., нарахування на заробітну плату – 
42 915,48 грн.). 
 
 
 
 Помічник ректора       Р.А. Заплітний 


