
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

до питання:  

“Про розвиток матеріально-технічної бази університету для удосконалення та 

розширення освітньо-наукової діяльності факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування” 

від 30 жовтня 2017 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування доцента В. В. Гаврилишина “Про розвиток 

матеріально-технічної бази університету для удосконалення та розширення 

освітньо-наукової діяльності факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування”, Вчена рада відзначає, що в Університеті головним завданням 

фінансово-господарського відділу є утримання існуючої матеріально-технічної 

бази в нормальному експлуатаційному стані та подальший її розвиток з метою 

створення сучасних умов для забезпечення освітньо-наукової діяльності в 

Університеті. З цією метою до початку 2017-2018 навчального року були 

визначені і виконані відповідні роботи в навчальному корпусі № 3 (вул. У. 

Самчука, 9), а саме: частковий ремонт системи центрального опалення та заміна 

труб холодного водопостачання; ремонт покрівлі; облаштування центрального 

входу в корпус; ремонт коридорів (4 і 5 поверхів); ремонт приміщень деканату 

(309в, 310), кафедр (309а, 3096, 621, 627); ремонт аудиторій 402, 403, 5046, 509; 

частковий ремонт аудиторій 410, 623; благоустрій та озеленення території 

прилеглої до корпусу та інші незначні роботи. У даний час завершуються роботи з 

ремонту аудиторій 508, 302 і 303. 

Слід зазначити, що значна частина будівельних матеріалів надана 

меценатами (випускниками Університету та іншими) і частина робіт виконана 

ними. 

Першочергові завдання факультету та його структурних підрозділів 

спрямовані на економне й ефективне використання електроенергії. 

На факультеті діють: чотири комп'ютерних класи, 21 спеціалізована 

лабораторія, значна частина кабінетів обладнана мультимедійними засобами та 

інтерактивними дошками, що перевищує ліцензійні вимоги.  

 

Виходячи з викладеного вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію декана факультету доцента В. В. Гаврилишина “Про розвиток 

матеріально-технічної бази Університету для удосконалення та розширення 



освітньо-наукової діяльності факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування” прийняти до відома. 

2. Декану і завідувачам кафедр факультету: 

– у термін до 01 грудня 2017 р. розробити План розвитку матеріально-

технічної бази факультету на період до 2020 року з урахуванням “Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; 

– у термін до 25 листопада поточного року провести паспортизацію 

аудиторного фонду факультету з метою його раціонального використання при 

здійсненні освітнього процесу; 

–  активізувати роботу із меценатами щодо залучення коштів або інших 

активів для удосконалення матеріально-технічної бази кафедр і факультету (з 

відкриттям іменних аудиторій, лабораторій тощо); 

– долучатись до контролю за належним використанням і збереженням 

майна Університету, що закріплене за факультетом.       

3. Начальнику фінансово-господарської служби (п. Ясінській Л. Т.), 

керівнику навчального відділу (п. Притулі Л. К.), декану факультету (доценту 

Гаврилишину В. В.), начальнику відділу кадрів (п. Сергеєвій С. Г.) та 

адміністратору ЄДЕБО університету (п. Юрович Л. М.) забезпечити підтримку в 

актуальному стані інформації про матеріально-технічну базу та кадрове 

забезпечення освітньої діяльності факультету (упродовж місяця після відповідних 

змін) в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).  

4. За результатами ухвали упродовж 10 днів підготувати та видати 

відповідний наказ, а контроль за виконанням покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. і вченого секретаря ради проф. Медвідь Л. Г. 


