
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКАИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 (УкрДУЗТ)  
 

РІШЕННЯ  
 

вченої ради від  29  червня 2016 р., протокол №  5 
 

Про хід виконання  
ремонтно-будівельних робіт  
в університеті та завдання їх  
організації на літній період 2016 р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи Блиндюка В.С. «Про хід виконання ремонтно-будівельних робіт в 
університеті та завдання їх організації на літній період 2016 р.» вчена рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Роботу щодо організації та виконання ремонтно-будівельних робіт, 

робіт пов’язаних з енергозбереженням в університеті, вважати задовільною. 
2. Затвердити план виконання ремонтних робіт у приміщеннях навчальних 

корпусів та гуртожитків університету на літній період 2016 року та на період 
2016/2017 навчального року. 

3. Кафедрам і відділам університету до 08 липня 2016 року надати 
проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С. плани проведення 
ремонтних робіт на літній період 2016 ріку, що будуть виконуватися силами 
працівників і студентів університету. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С. виділити та 
надати необхідні матеріали для проведення затверджених ремонтних робіт. 

5. Завідувачам кафедр та керівникам відділів виконати заходи щодо 
посилення контролю за санітарно-гігієнічним станом  приміщень, що закріплені за 
кафедрами і відділами. Організувати роботи по приведенню в належний стан 
навчальних та інших меблів у цих приміщеннях. Роботи виконати з залученням 
працівників кафедр, відділів та студентів університету (за згодою). 

6. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С., деканам 
факультетів провести організаційну роботу щодо створення умов для проведення 
косметичного ремонту в гуртожитках та контролювати хід робіт. 

7. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С. забезпечити 
при виконанні ремонтних робіт широке застосовування енергозберігаючих 
технологій та сучасних матеріалів. Продовжити виконання енергозберігаючих 
заходів. 

8. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С. посилити 
контроль за використанням енергоресурсів та споживанням комунальних послуг. 



9. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С., деканам 
факультетів у вересні 2016 року провести збори зі студентами, які мешкають у 
гуртожитках університету, на яких розглянути питання збереження майнового 
фонду, енергозбереження у приміщеннях гуртожитків, особливу увагу звернути на 
раціональне використання енергоресурсів в період опалювального сезону 
2016/2017 років. 

10. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С., завідувачам 
кафедр з метою якісного проходження санітарно-епідеміологічного обстеження 
перед початком 2016/2017 навчального року в серпні 2016 року забезпечити 
проведення генерального прибирання приміщень та загальних зон університету. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи Блиндюка В.С. 
 

 


