
 

 
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про готовність матеріально-технічної бази університету до роботи  

у 2021-2022 навчальному році” 

                                                                                                                        від 8 жовтня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера                        

Л. Т. Ясінської про підготовку об’єктів університету до роботи у 2021-2022 

навчальному році, Вчена рада відзначає, що в Університеті були планово проведені 

заходи із забезпечення сталого функціонування усіх підрозділів. 

Результатом цієї роботи є: 

-розроблення плану практичних заходів, направлених на підготовку 

університету до роботи в осінньо-зимовий період поточного навчального року; 

-укомплектування котелень університету обслуговуючим персоналом, який 

має відповідний доступ до такої роботи; 

- проведений у гуртожитках № 3 і № 4 ремонт системи холодного та 

гарячого водопостачання, водовідведення, окремих санвузлів, коридорів і блоків, 

окремих електричних мереж тощо; 

- підготовка навчальних корпусів до опалювального сезону (проведення 

ремонтів окремих приміщень, утеплення вікон та інше); 

- режимне налагодження та випробування котелень і газорозподільних 

пунктів, обстеження та прочищення вентиляційних каналів, повірка газових, водяних 

і теплових лічильників, технічне обслуговування автоматики котелень і 

газорозподільних пунктів тощо. 

Об’єкти університету забезпечені: інвентарем для прибирання території; 

інвентарем та матеріалами для прибирання приміщень; медичними аптечками в 

необхідній кількості; запасами окремих ремкомплектів для швидкого проведення 

ремонтних робіт на випадок аварії на комунальних мережах університету та інше. 

Виходячи з цього Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію головного бухгалтера університету “Про готовність 

матеріально-технічної бази університету до роботи у 2021-2022 навчальному році” 

прийняти до відома. 

2. Головному енергетику, головному інженеру, завідувачу господарством, 

комендантам навчальних корпусів, завідувачам гуртожитків та іншим структурним 

підрозділам у термін до 18 жовтня поточного року завершити роботу з підготовки 

об’єктів Університету до опалювального сезону. 

3. Керівникам структурних підрозділів 18 жовтня поточного року скласти акти 

готовності об’єктів Університету до опалювального сезону і подати їх на 

затвердження. 

4. За даною ухвалою головному бухгалтеру до 19 жовтня 2021 року 

підготувати проект відповідного наказу (за участю головного енергетика, головного 

інженера, завідувача господарством). 

5. Контроль за виконання ухвали покласти на ректора, проф. Куцика П. О. 


