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По питанню: Про стан соціально-побутового забезпечення студентів університенту

Заслухавши та обговоривши доповідь про стан соціально-побутового забезпечення 
студентів університету, проаналізувавши основні показники, відмітивши позитивні 
здобутки, проблемні питання та перспективи їх вирішення Вчена Рада постановила 
наступне Рішення:

1. Вважати роботу з соціально-побутового забезпечення студентів, а також соціально 
незахищеними категоріями студентів (сироти, чорнобильці, інваліди, студенти з 
дітьми), а також видачу матеріальної допомоги, премій тощо в цілому задовільною.

2. Розширити перелік послуг університетської клініки, продовжити укомплектування 
її необхідним обладнанням, посилити контроль за проходженням студентами 
медичного огляду, в т.ч. студентами факультету підготовки іноземних громадян. 
Виконавець: директор клініки доцент Семотюк М.М. Термін виконання: протягом 
2017 року. Контроль за виконанням: проректор з навчально-педагогічної та 
лікувальної роботи, доцент Федорченко В.М.

3. Доукомплектувати підприємства громадського харчування ІФНМУ необхідними 
меблями, оснащенням, розширити асортимент та підвищити контроль якості 
продукції, підвищувати рівень обслуговування. Виконавець: голова об’єднання 
студентських їдалень Савеліхіна І.М. Термін виконання: протягом 2017 року. 
Контроль за виконанням: заступник ректора з адміністративно-господарської 
роботи, доцент Дмитренко А.С.

4. За участю профкому студентів, студентського парламенту вивчити питання 
харчування студентів, які мешкають в гуртожитку, і надати відповідні пропозиції. 
Виконавець: голова студентського профкому, доцент Міськів В.А., голова 
студентського парламенту Тромбола О.В. Термін виконання: протягом 2017 року. 
Контроль за виконанням: заступник ректора з виховної роботи, доцент Ванджура 
І.Ю.

5. Студентському парламенту розробити план заходів щодо залучення студентів до 
благоустрою університету. Виконавець: голова студентського парламенту 
Тромбола О.В. Термін виконання: протягом 2017 року. Контроль за виконанням: 
заступник ректора з виховної роботи, доцент Ванджура І.Ю.
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6. У питаннях оздоровлення студентів студентському профкому, студентському 
парламенту розробити і впровадити програму «Оздоровлення студентів», яка б 
включала залучення студентів в спортивні секції, гуртки поза навчанням. 
Виконавець: голова студентського профкому, доцент Міськів В.А., голова
студентського парламенту Тромболр 
Контроль за виконанням: за c j
Ванджура І.Ю.
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