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ВЧЕНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 від 06 липня 2018р. 
Протокол №12 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 40 із 57 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь керівника цільової групи 

«Моніторинг та розвиток стратегії» завідувача кафедри управління проектами 

в міському господарстві і будівництві Чумаченко І.В. «Річний звіт про стан 

виконання Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року» Вчена 

рада постановляє: 

1. Вважати роботу з поточного стану виконання «Стратегічного 

плану ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020» задовільною. Затвердити 

«Річний звіт про поточний стан виконання «Стратегічного плану ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 2016-2020». 

 

2. Керівникам цільових робочих груп оновити інформацію у 

відповідних додатках  А-К «Стратегічного плану ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

2016-2020» по показникам KPI за фактичними значеннями 2017 р. та 

плановими – для 2018р.  

Термін виконання: до 10.09.2018 р. 

Відповідальні: керівники цільових робочих груп. 

Формат надання інформації: розміщення відповідних файлів з 

додатками у корпоративній системі Yammer у групі «Стратегія-2020». 

 

3. Оприлюднити результати виконання п. 2 шляхом розміщення на 

офіційному сайті університету. 

Термін виконання: до 01.10.2018 р. 

Відповідальний: начальник ІОЦ Пан М.П. 

 

4. При розробці «Плану роботи Вченої ради Університету на 2018-2019 

н.р.» передбачити включення в робочу групу по формуванню проекту 

рішення голову цільової групи «Моніторинг та розвиток стратегії» при 

підготовці звітів цільових груп щодо поточного виконання «Стратегічного 

плану розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020». 

Термін виконання: до 01.09.2018 р. 

Відповідальний: перший проректор Стадник Г.В. 
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5. Розробити Положення про матеріальне заохочення науково-

педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і 

докторантів університету. 

Термін виконання: до 01.10.2018 р. 

Відповідальний: перший проректор Стадник Г.В. 

 

6. Впровадження динамічної on-line рейтингової мотиваційної системи 

оцінки роботи викладачів та співробітників Університету 

Термін виконання: до 01.10.2018 р. 

Відповідальний: начальник ІОЦ Пан М.П. 

 

7. Затвердити обов’язковим звіт вченого секретаря університету на 

початку засідання Вченої ради про виконання попередніх рішень Вченої ради. 

Термін виконання: постійно 

Відповідальний: вчений секретар університету 

 

8. Розробити систему електронного формування звітів підрозділів за 

звітами викладачів та співробітників університету. 

Термін виконання: до 01.12.2018 р. 

Відповідальний: начальник ІОЦ Пан М.П. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора Стадника Г.В. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

                 СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 




