Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 22 березня 2012 р. з питання:
„ Стан роботи щодо належного утримання матеріальної бази
університету та раціонального використання матеріальних та
енергетичних ресурсів ”
Заслухавши доповідь проректора з адміністративно-господарської
роботи Положія А.М., Вчена рада відзначає, що в Сумському державному
університеті проводиться постійна цілеспрямована робота щодо належного
утримання матеріальної бази університету та раціонального використання
матеріальних і енергетичних ресурсів. Так в 2011 році адміністративногосподарською частиною (АГЧ) було відремонтовано біля 420 об’єктів
(лекційних та учбових аудиторій, лабораторій, кабінетів, підсобних кімнат та
сантехнічних приміщень, тощо) (в 2010 році – 350 об’єктів). Також в
минулому році службами АГЧ впроваджено цілий ряд технічних заходів
щодо підвищення надійності та економічності в роботі системи
енергетичного забезпечення будівель: теплопостачання, електропостачання,
водопостачання і вентиляції. Так, наприклад, в теплових пунктах усіх
корпусів і гуртожитків №1-3 університету встановлено насоси підмішування
власної розробки, що дозволяє гнучко управляти тепловою завантаженістю
будівель і знижує витрату теплоносія з теплової мережі у 2-3 рази.
З метою більш раціонального та економічного використання
матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, Вчена рада університету
постановляє:
1. Керівникам всіх структурних підрозділів університету проводити
ефективну роботу по належному утриманню матеріальної бази та
раціональному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів.
Відповідальні – керівники структурних
підрозділів

2. Посилити контроль за проведенням рейдів та роз’яснювальної роботи
серед мешканців гуртожитків щодо раціонального використання
матеріальних та енергетичних ресурсів.
Відповідальні – Король О.В.
Термін виконання: постійно.

3. Продовжити впровадження нових схем відключення стояків, батарей,
тощо в аудиторіях і кабінетах в денний час, коли температура в
приміщеннях перевищує встановлені норми.
Відповідальний – Положій А.М.
Термін виконання: постійно.

4. З метою економії електроенергії в місцях з недостатнім денним
освітленням продовжити встановлення датчиків руху та присутності.
Відповідальний – Положій А.М.
Термін виконання: постійно.
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5. Ректору вжити заходи, щодо впровадження в університеті системи
енергоефективного енергоменеджменту, в тому числі з передбаченням
стимулювання співробітників за економію паливно-енергетичних
ресурсів.
Відповідальні – Васильєв А.В.,
Положій А.М.

6. Проректору з АГР Положію А.М., керівникам кафедр і служб
університету забезпечувати своєчасне списання у встановленому
порядку матеріальних цінностей, навчальних матеріалів, термін
зберігання яких закінчився, та здачу макулатури і металобрухту до
приймального пункту утильсировини при СумДУ.
Відповідальні – Положій А.М.,
керівники кафедр,
служб університету.

7. Студентському ректорату та студентському профкому розглянути
питання
щодо
введення
чергувань
студентів.
Проводити
роз’яснювальну роботу серед студентів щодо бережного ставлення до
матеріальних цінностей та правил поведінки у вищому навчальному
закладі.
Відповідальний – Постольний Б.О.
Яковлева Г.В.

8. Розробити та затвердити на Вченій раді університету Положення про
проведення річного конкурсу серед деканатів факультетів та кафедр на
кращий об’єкт естетизації та кращий підрозділ з питань ефективного
збереження енергоресурсів.
Відповідальний – Положій А.М.
Термін виконання – 01.10.2012р.
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