Проект
Рішення
Вченої ради університету з питання
«Основні фінансово-економічні показники діяльності
університету в 2017р. та план на 2018р.»
від 01.03.2018
Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера Ткач
В.Ф., Вчена рада відмічає, що в університеті проводиться задовільна
робота,

щодо

відповідності

надходжень

та

видатків

в

межах

кошторисних призначень відповідно до вимог ЗУ «Про бюджет на
2017р.», ЗУ «Про бюджет на 2018р.», Бюджетного кодексу України, ПКМУ
№796 від 27.08.2010р. «Про затвердження переліку платних послу, які
можуть надаватись навчальними закладами…» зі змінами.
Університетом відповідно до вимог ПКМУ №228 від 28.02.2002р.
«Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до
кошторисів бюджетних установ» зі змінами на фінансовий рік складені
кошториси та плани використання коштів в межах обсягів асигнувань
доведених університету МОНУ лімітною довідкою.
Обсяги

асигнувань

по

спеціальному

фонду

університетом

плануються в межах очікуваних надходжень від надання платних послуг
в фінансовому році.
Вартість платних послуг розраховується університетом відповідно до
нормативних актів.
Контроль за правильністю використання коштів загального та
спеціального фондів здійснюється постійно Казначейством.
Відповідно до вимог ПКМУ від 14.09.2015р. №694 «Про затвердження
порядку

використання

публічних

коштів»

на

веб-порталі

«Є

дата»

оприлюднюються інформація, щодо виконання кошторисних призначень
університету в розрізі проведених видатків за укладеними договорами та
їх виконання, виплатами по відрядженнях.
Вчена рада постановляє
1. Доповідь головного бухгалтера В.Ф.Ткач взяти до відома.

2. З метою збільшення власних надходжень університету дослідити
досвід інших закладів вищої освіти з приводу розширення переліку
платних послуг, активізувати та поширити роз’яснювальну роботу з
керівниками структурних підрозділів щодо реалізації підходів по
розширенню та збільшенню обсягів платних послуг.
Відповідальні: Ректорат, Радкевич А.В., Жовтонога М.М., ЯценкоД.К.,
Ткач В.Ф, Костюк Н.П..
3. Деканам

факультетів,

завідувачам

кафедр,

керівникам

структурних підрозділів звернути увагу на нагальну необхідність
збільшення контингенту студентів, в тому числі за контрактною
формою навчання та посилення профорієнтаційної роботи з метою
збільшення надходжень до спеціального фонду університету.
Відповідальні: декани , завідувачі кафедр, керівники структурних
підрозділів, приймальна комісія. Термін виконання – постійно.
4. Посилити персональну відповідальність керівників структурних
підрозділів

університету

за

раціональне

використання

енергоресурсів.
Відповідальні: проректор з АГР Яценко Д.К., декани , завідувачі
кафедр, керівники структурних підрозділів. Термін виконання –
постійно.

