Протокол №10
засідання ректорату
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
від 07 квітня 2014 року

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Порядок денний
Про візит голови Чернівецької обласної державної адміністрації
Ванзуряка Р.С. (Мельничук С.В.)
Про переведення студентів з ВНЗ Автономної Республіки Крим до ЧНУ
(Петришин Р.І.)
Інформація про візит студентів з ВНЗ Східної України до ЧНУ
(Марусик Т.В.)
Інформація про конференцію присвячену 200-річчю від дня народження
Т.Г. Шевченка, що відбулася в Бельцькому державному університеті імені
Алеку Руссо (Молдова) (Марусик Т.В.)
Про списання кредиторської заборгованості по платі за навчання строк
позовної давності якої минув (Марут С.Г.)
Інформація про фінансовий стан (виплата матеріальної допомоги)
(Марут С.Г.)
Інформація про випадок крадіжки водостічних труб в 5-му корпусі ЧНУ
(Верстяк В.С.)
Про продовження терміну дії договорів оренди (Верстяк В.С.)
Інформація про ярмарок вакансій в ЧНУ (Кіндзерський В.В.)

СЛУХАЛИ:
Про візит голови Чернівецької
Ванзуряка Р.С. (Мельничук С.В.)

обласної

державної

адміністрації

Ректор університету Мельничук С.В. повідомив про візит голови
Чернівецької обласної державної адміністрації Ванзуряка Р.С., який
відбудеться 08.04.2014 о 1000. Під час зустрічі заплановано обговорити робочі
питання, що стосуються функціонування університету.
УХВАЛИЛИ:
08.04.2014 о 1000 провести засідання ректорату, в рамках якого буде
проведено зустріч з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

СЛУХАЛИ:
Про переведення студентів з ВНЗ Автономної Республіки Крим до ЧНУ
(Петришин Р.І.)
Перший проректор Р.І. Петришин повідомив про переведення студентів
з ВНЗ Автономної Республіки Крим на навчання до ЧНУ. Наразі на навчання
переведено 6 студентів – 4 зараховано на навчання за наказом по
університету, 2 допущено до занять (на цих студентів зроблено відповідний
запит до ВНЗ, в яких вони раніше навчались, щодо передання їх особових

справ для зарахування до ЧНУ).
Студенти, які навчалися за державним замовленням переводяться на
бюджетні місця. Студенти, які перебували на контрактній формі навчання
переводяться відповідно на навчання з оплатою, розмір якої відповідає тому,
що був у ВНЗ, в яких вони навчались раніше.
До Міністерства освіти і науки України надіслано лист-звернення з
проханням уточнити окремі питання щодо нарахування стипендії
переведеним студентам та наявності в них пільг при проведенні в
університеті, в кінці семестру, конкурсу щодо переведення студентів
університету на вакантні бюджетні місця.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:
Інформація про візит студентів з
(Марусик Т.В.)

ВНЗ Східної України до ЧНУ

Проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного
процесу Т.В. Марусик повідомила про візит студентів та викладачів з
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Університет відвідали 31 студент та 4 викладачі. Студенти ознайомилися з
навчальним процесом на факультетах ЧНУ, відвідали екскурсії, прийняли
участь у програмі обласного телебачення "Реалії".
На 24.04.2014 заплановано візит студентів Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара до ЧНУ зі студентським
театром. Заплановано продемонструвати у Палаці Академічному виставу
присвячену 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.
Студентів ЧНУ запрошено до Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:
Інформація про конференцію присвячену 200-річчю від дня народження
Т.Г. Шевченка, що відбулася в Бельцькому державному університеті імені
Алеку Руссо (Молдова) (Марусик Т.В.)
Проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного
процесу Т.В. Марусик повідомила коротку інформацію про візит делегації
ЧНУ для участі у роботі конференції присвяченої відзначенню 200-річчя від
дня народження Т.Г. Шевченка. Конференція проходила на базі Бельцького
державного університету імені Алеку Руссо (Молдова).

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:
Про списання кредиторської заборгованості по платі за навчання строк
позовної давності якої минув на суму 55072,61 грн., по коледжу 360,13 грн.,
по кафедрі військової підготовки 2361,90 грн., по курсах іноземних мов
210 грн. (Марут С.Г.)
На основі Наказу Державного казначейства України № 73 від 8 травня
2001 р. „Про Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних
установ, строк позовної давності якої минув ”, із змінами та доповненнями, та
Наказу № 834 від 19.12.2006 р. Міністерства освіти і науки України „Про
затвердження Порядку оформлення та надання матеріалів на списання
дебіторської та кредиторської заборгованості строк позовної давності якої
минув”
УХВАЛИЛИ:
1. На основі Наказу Державного казначейства України № 73 від 8 травня
2001 р. „Про Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних
установ, строк позовної давності якої минув ”, із змінами та доповненнями, та
Наказу № 834 19.12.2006 р. Міністерства освіти і науки України „Про
затвердження Порядку оформлення та надання матеріалів на списання
дебіторської та кредиторської заборгованості строк позовної давності якої
минув”, списати кредиторську заборгованість по платі за навчання на суму
55072,61 грн., по коледжу 360,13 грн., по кафедрі військової підготовки
2361,90 грн., по курсах іноземних мов 210 грн.
2. Бухгалтерії списати кредиторську заборгованість по платі за навчання
на суму 55072,61 грн., по коледжу 360,13 грн., по кафедрі військової
підготовки 2361,90 грн., по курсах іноземних мов 210 грн. станом на
01.04.2014 р. на результати виконання кошторису.

СЛУХАЛИ:
Інформація про
(Марут С.Г.)

фінансовий

стан

(виплата

матеріальної

допомоги)

Проректор з економічних питань - головний бухгалтер С.Г. Марут
повідомила членів ректорату, що за березень місяць заробітна плата та
стипендія виплачені в повній мірі. Розрахунки за комунальні послуги також
проведено в повному обсязі.
Створено реєстр заяв та рапортів на виплату матеріальної допомоги та
премій працівникам та студентам ЧНУ. При наявності фонду економії
заробітної плати на ректорат буде винесено питання про можливість виплати
матеріальної допомоги та премій відповідно до створених реєстрів.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:
Інформація про випадок крадіжки водостічних труб в 5-му корпусі ЧНУ
(Верстяк В.С.)
Проректор з адміністративно-господарської роботи В.С. Верстяк повідомив,
що 31.03.2014 року, охоронцями університету, при обході території, виявлено
недостачу водостічних труб. У четвер 03.04.2014, охоронцем корпусу №5 на
моніторі системи відеонагляду було помічено, як невідомий старається зняти
одну з водостічних труб корпусу №6. Силами внутрішньої охорони злочинця
було затримано на місці скоєння злочину, та викликано наряд міліції. Наразі
порушено кримінальну справу за фактом викрадення майна університету та
ведеться слідство.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:
Про продовження терміну дії договорів оренди (Верстяк В.С.)
УХВАЛИЛИ:
1. Надати згоду на продовження договору оренди приміщеннь в корпусі ЧНУ
№2 по вул. Університетська, 19 для облаштування їдальні з ПП Власюк.
2. Надати згоду на продовження договору оренди площ в гуртожитку ЧНУ
№1 по вул. Стасюка, 9В для розміщення копіювального апарату з
ПП Логвінов.

СЛУХАЛИ:
Інформація про ярмарок вакансій в ЧНУ (Кіндзерський В.В.)
Голова профспілкового комітету студентів В.В. Кіндзерський
повідомив, що у Мармуровій залі ЧНУ упродовж четверга, 3 квітня, працював
«Ярмарок вакансій», під час якого студенти мали змогу поспілкуватись з
потенційним роботодавцем, дізнатись більше про свою спеціальність, а також
налагодити нові контакти.
На "Ярмарку вакансій" були присутні представники з 32-х фірм і
підприємств області, кількість студенті, які навідали ярмарок сягнула біля
800 чоловік.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

