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Генеральна Асамблея ООН на знак
визнання важливості енергетики для
сталого розвитку оголосила 2012 рік роком
сталої енергетики для всіх.
За інформацією ООН, на сьогодні 1,4
мільярда людей все ще не мають доступу
до сучасних джерел енергії. З огляду на
це, Генеральний Секретар ООН виступив
з ініціативою «Стала енергетика для всіх».
Ця ініціатива передбачає вирішення

до 2030 року трьох взаємопов’язаних
за-вдань:
• забезпечення доступу до сучасних
енергетичних послуг всім жителям планети;
• зниження інтенсивності світового
енергоспоживання на 40%;
• зростання частки відновлюваних
джерел енергії в загальному енергобалансі
усього світу до 30%... (Далі на с. 4).

ЗДІА ОФІЦІЙНО...
У перший день весни відбулося засідання Вченої ради академії. Її робота розпочалася з приємніх подій. Грамотою
Обласної державної адміністрації, за високий професіоналізм, значні досягнення у науковій діяльності та з нагоди
80-річчя нагороджений професор кафедри ЕС, кандидат технічних наук
Леонід Григорович Романов. Почесними грамотами Обласного управління
освіти і науки України з нагоди 65-річчя за багаторічну плідну працю та
вагомий внесок у розвиток вищої освіти нагороджені
- професор кафедри автоматизованого управління технологічними
процесами Анатолій Миколайович Ніколаєнко;
- завідувач кафедри енергетичного менеджменту та електротехніки Юрій
Григорович Качан.
Далі, згідно з порядком денним, були розглянуті такі питання:
• Про результати підсумкового контролю у І семестрі 2011-2012 н.р. Доповідь першого проректора Швеця Є.Я.
• Про підсумки фінансової діяльності. Доповідь головного бухгалтера
Парапанової З.В.
• Про роботу кафедри ОіА з питань якості підготовки студентів. Доповідь
зав. каф. ОіА Макаренка А.П. Голова комісії — завідувач кафедри ЕП
Ткаченко А.М.
• Про нові закони прийняті Верховною Радою України. Доповідь зав. каф.
менеджменту організацій Воронкової В.Г.
• Про висунення кандидатів на здобуття стипендії КМУ для молодих
вчених; про відкріплення здобувача; про зарахування до аспірантури;
про відрахування з аспірантури; про затвердження додаткової програми
до кандидатського іспиту; про рекомендацію навчальних посібників до видання з грифом МОНМСУ. Доповідь
проректора з НПР Пазюка М.Ю.
• Про підтримку кандидатури Полякова М.В. для обрання членом-кореспондентом
НАН України. Доповідь ректора Пожуєва В.І.
• Про підтримку кандидатури Осташа О.П. для обрання членом-кореспондентом НАН
України. Доповідь зав. каф. МОМ Середи Б.П.
• Про підтримку кандидатури Дубодєлова В.І. для обрання на вакансію дійсного члена
(академіка) НАН України. Доповідь зав. каф. МОМ Середи Б.П.
• 3віт стипендіатів КМУ.
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