ПРОТОКОЛ № 2
конференції трудового колективу
Національного університету водного господарства та
природокористування
від 23 грудня 2016 року
Відповідно до Статуту НУВГП на конференцію трудового колективу
обрано 360 делегатів.
Присутні на конференції – 281 делегат.
Обрано робочу президію конференції у кількості 2-х осіб.
- Лагоднюк Олег Анатолійович, проректор з науково-педагогічної,
методичної та виховної роботи – голова;
- Мошинський Віктор Степанович, ректор.
Рішення приймається одноголосно.
Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія у кількості
4-х осіб.
Персонально:
- Дорощук Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри
транспортних технологій і технічного сервісу;
- Кушнірук Юрій Степанович, доцент кафедри туризму;
- Коваль Світлана Іванівна, старший викладач кафедри маркетингу;
- Кухнюк Олег Миколайович, доцент кафедри охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
Рішення про кількісний та персональний склад лічильної комісії
затверджується відкритим голосуванням.
Рішення приймається одноголосно.
Обрано мандатну комісію конференції у кількості 3-х осіб.
Персонально:
- Сиротинський Олександр Артемович, доцент кафедри будівельних,
дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання;
- Кучерова Алла Вікторівна, старший викладач кафедри агрохімії,
ґрунтознавства та землеробства;
- Іващук Яків Григорович, завідувач кафедри вищої математики.
Рішення про кількісний та персональний склад мандатної комісії
приймається одноголосно.
Обрано секретаріат конференції у кількості 2-х осіб.
Персонально:
- Гринько Лілія Анатоліївна, методист вищої категорії навчальнометодичного відділу;
- Костюкевич Аліна Миколаївна, доцент кафедри трудових ресурсів і
підприємництва.
Рішення приймається одноголосно.

На секретаріат конференції трудового колективу делегати поклали
обов’язки редакційної комісії.
Рішення приймається одноголосно.
Затверджується
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт ректора університету Мошинського В.С. про виконання умов
контракту, укладеного з МОН України за 2016 рік.
2. Про обрання членів вченої ради університету.
3. Різне.
Рішення приймається одноголосно.
Затверджується регламент конференції:
Тривалість виступу з 1-ого питання – до 1 год.;
Тривалість виступу з 2-ого питання – до 5 хв.
Тривалість виступів з кожного питання по 1 разу до 3 хв.
Рішення приймається одноголосно.
ЗВІТ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ:
Затверджується протокол мандатної комісії.
Рішення приймається одноголосно.
Протокол мандатної комісії прикладається до протоколу № 2 конференції
трудового колективу НУВГП.
1. СЛУХАЛИ:
Мошинського В.С., ректора, звіт про виконання умов контракту,
укладеного з МОН України за 2016 рік.
Звіт прикладається до протоколу.
Виступили:
- Мартинюк П.М., завідувач кафедри прикладної математики навчальнонаукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки,
відмітив, що під керівництвом ректора Віктора Степановича Мошинського
стабілізувався фінансовий стан університету. За звітний період усім
працівникам університету своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна
плата, науково-педагогічним працівникам виплачена матеріальна допомога на
оздоровлення, студентам – стипендія. Виділяються кошти на впровадження
заходів з енергозбереження (заміна віконних блоків на металопластикові,
будівництво котельні, утеплення та ремонт покрівель навчальних корпусів та
ін.).
Відбулися позитивні управлінські зміни. Запроваджено в університеті
систему електронного документообігу, впроваджено електронну програму
«1С». Університет постійно позиціонує свою діяльність в інформаційному
просторі, що дало позитивні результати при проведенні вступної кампанії –
виконано повністю державне замовлення на підготовку фахівців.
В університеті проведено ліцензування та акредитацію напрямів
підготовки та спеціальностей, запроваджено вільний вибір дисциплін

студентами, залучаються на навчання іноземні студенти, забезпечується якісне
надання освітніх послуг.
Звернув увагу на необхідність більш інтенсивного впровадження
наукових розробок у виробництво, зокрема на підприємствах Рівненської
області, з метою позиціювання університету.
Запропонував звіт ректора про виконання умов контракту, укладеного з
МОН України за 2016 рік затвердити, а роботу ректора В.С. Мошинського за
звітний період вважати задовільною.
- Дем’янюк В.В., директор Рівненського економіко-технологічного
коледжу НУВГП, відмітив, що університет стабільно рухається вперед. У
2016 році в університет успішно звершив вступну кампанію – виконано
повністю державне замовлення на підготовку фахівців; забезпечується якісне
надання освітніх послуг. В університеті продовжують навчання за
інтегрованими навчальними планами випускники Рівненського економікотехнологічного коледжу. Наголосив, що чимало новацій базового вищого
навчального закладу працівники коледжу запроваджують у себе.
Запропонував звіт ректора про виконання умов контракту, укладеного з
МОН України за 2016 рік затвердити, а роботу ректора В.С. Мошинського за
звітний період вважати задовільною.
Голосували: «за» – 281 делегат;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Звіт ректора Національного університету водного господарства та
природокористування Мошинського Віктора Степановича про виконання умов
контракту, укладеного з МОН України, за 2016 рік затвердити.
2. Роботу ректора Національного університету водного господарства та
природокористування Мошинського В.С. за звітний період вважати
задовільною.
2. СЛУХАЛИ:
Давидчука В.І., вченого секретаря вченої ради університету, про подання
зборів трудових колективів навчально-наукових інститутів агроекології та
землеустрою й автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки щодо
обрання членами вченої ради університету завідувача кафедри екології ННІАЗ,
доктора сільськогосподарських наук, професора Клименка Миколи
Олександровича та завідувача кафедри прикладної математики ННІАКОТ,
доктора технічних наук, професора Мартинюка Петра Миколайовича.
Голосували: «за» – 281 делегат;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Обрати членом вченої ради Національного університету водного
господарства та природокористування завідувача кафедри екології навчальноЛ.А. Гринько

