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1. СЛУХАЛИ: Про стан та плани підготовки матеріально-технічної бази до нового
навчального року.
Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи Бондарець А.О.
На балансі університету перебуває п'ятнадцять навчальних корпусів та одинадцять
гуртожитків. Також на балансі знаходяться: Палац Молоді та студентів, спортивний комплекс,
спортивно-оздоровчий табір у СМТ Лазурне на узбережжі Чорного моря.
Структурними підрозділами Університету є два науково дослідні інститути з
лабораторними корпусами та виробничими майстернями.
Загальна площа приміщень університету складає 236 103,36 м2, навчальна – 91 351 м2.
Стан будівель як для сьогодення – добрий та задовільний. Експлуатація будівель та
інженерних мереж ведеться згідно з санітарними правилами і будівельними нормами. Слід
відповідально зазначити, що питання підтримання матеріальної бази повністю лягають на
спеціальний фонд університету. Про ступень його дефіциту уже багато разів говорилося у цій
залі.
Тому, враховуючи заходи щодо економного та раціонального використання державних
коштів відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2014 №65 та з метою економного використання
енергоносіїв під час опалювального сезону та забезпечення при цьому виконання у повному
обсязі навчальних планів були виведені п’ять навчальних корпусів з навчального процесу та 10
інших приміщень. Звичайно закриття корпусів на зимовий період може призводити і
призводить до пошкодження ділянок інженерних систем, підлоги, стелі та стін.
Але слід зауважити, що вартість по відновленню будівель, які не експлуатувались в
зимовий період в десятки разів менше ніж кошти, які вдалося заощадити на комунальних
послугах.
Закриття корпусів дозволило зменшити обсяг використання комунальних послуг, а саме:
- теплової енергії на 1479 Гкал топ-то на 20 % порівняно з попереднім опалювальним
сезоном 2014-2015 років, але у зв’язку з коливанням вартості однієї Гкал, яка змінювалася з
1200,00 грн до 1700,00 грн в грошовому еквіваленті це складає понад 600 тис. грн;
- водопостачання та водовідведення на 18781 м3, що складає 146942,00 грн.
Загальна сума заощаджених бюджетних коштів понад 700000 грн.
Для забезпечення безперебійного функціонування університету на протязі 2015–2016
навчального року В структурних підрозділах не припинялись роботи з підтримання належного
стану аудиторного та житлового фондів і були вжиті наступні заходи:
- виконано заміна труб системи опалення та водопостачання в приміщеннях навчальних
корпусів та лабораторій – 330 м в гуртожитках – 410 м;
- виконано частковий ремонт водостічних труб навчального корпусу №3 університету –
14 м також за участю КП «Кривбасводопостачання» відновлено водопостачання навчального
корпусу №2;
- у навчальних корпусах та гуртожитках університету замінено крани та змішувачі у
кількості 26 шт.;
- проведено штукатурні та малярні роботи аудиторного фонду, а саме 28 аудиторій
загальною площею 1299 м2;
- з метою дотримання санітарно-гігієнічних умов та належним утримуванням будівель
був виконаний поточний ремонт м’якої покрівлі на спорудах університету загальною площею
90 м2;
- у гуртожитках університету відремонтовано блоки, гігієнічні приміщення, хол та
коридори, загальна площа виконаних робіт 1100 м2.

Також за рахунок благодійної допомоги Південного гірничо-збагачувального комбінату
у Криворізькому економічному інституті проведено зміцнення кріплення конструктивних
елементів уздовж парапету навчального корпусу №2.
З метою підготовки споруд і будівель до опалювального сезону та отримання паспортів і
актів готовності планується в липні поточного року провести промивання та гідравлічні
випробування систем опалення.
На теперішній час виконуються роботи з проведення ревізії та заміна запірної арматури.
Також проводиться підготовка до державної повірки приладів обліку теплової енергії 5
одиниць., лічильників води 16 одиниць та інших засобів вимірювальної техніки.
В межах кошторисних призначень планується проведення ремонтних робіт власними
силами, а також придбання матеріалів для відновлення електроплит в гуртожитках.
В кінці доповіді хочу висловити велику подяку всім деканам та завідувачам кафедр, які
допомагають підтримувати в належному стані матеріально технічну базу університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підготувати до 1 вересня 2016 року:
2.1) корпуси та аудиторії університету.
Відповідальні: Бондарець А.О., керівники структурних підрозділів університету;
2.2) гуртожитки.
Відповідальні Бондарець А.О., керівники структурних підрозділів університету;
2.3) університет до опалювального сезону з отриманням паспортів готовності.
Відповідальні: Бондарець А.О., керівники структурних підрозділів університету.
Рішення прийнято одноголосно.
2. РІЗНЕ:
2.2. Про зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у
2016 році.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити зміни до Правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний
університет» у 2016 році.
Рішення прийнято одноголосно.
2.3. Про розгляд та обговорення проекту нової редакції Статуту ДВНЗ «Криворізький
національний університет».
УХВАЛИЛИ:
Схвалити проект Статуту Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет» у запропонованій редакції та подати вищому колегіальному органу
громадського самоврядування – конференції трудового колективу.
2.7. Про затвердження тарифів на платне навчання.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити тарифи на платне навчання. При цьому вартість навчання на базі освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за іншими спеціальностями дорівнює вартості
навчання за ступенем освіти «бакалавр».
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