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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансово-економічний стан країни позначився на фінансово-

економічній діяльності університету в 2015 році. Підвищення 

витрат на комунальні послуги і енергоносії, зменшення доходів 

університету, неможливість отримання доходів від розміщення 

коштів на депозитних рахунках створили реальні загрози 

життєдіяльності університету. 
 

Тому в січні 2015 року Вчена рада прийняла рішення щодо 

радикального зменшення витрат. Заходи, затверджені цим 

рішенням, вимушені й непопулярні. Це йде всупереч основним 

принципам діяльності університету, за якими він існував протягом 

багатьох років.   
 

Було зменшено витрати на заробітну плату, значно скорочено 

надбавки, знято заохочення працівників, які отримали почесні звання 

університету, зменшено до мінімуму доплати бібліотекарям, 

завідувачам лабораторій, методистам, скорочено штати на 81 

одиницю, зменшено витрати на ремонтні роботи, відрядження, 

утримання господарчих підрозділів тощо.  
 

В цілому, зменшено витратну частину бюджету за 6 місяців 

2015 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, на 3,2 

млн. грн. Але цього недостатньо! Тому роботу по скороченню 

штатів та зменшенню витрат буде продовжено до кінця 2015 і 

протягом наступного року. 
 

Бюджет університету за 2015 рік – близько 194,4 млн. грн. 

(видатки всіх джерел), що порівняно з 2014 роком більше на 16,3 

млн. грн. (загальний бюджет збільшено на 1,1 млн. грн., 

спеціальний – на 1,9 млн. грн.).  
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 За 8 місяців  2015 року з державного бюджету отримано 67,7 

млн. грн. Кошти витрачено на заробітну плату (39 млн. грн.), 

стипендію (23,6 млн. грн.), комунальні послуги (3,3 млн. грн.) 
 

Індексацію заробітної плати проведено в межах кошторисних 

призначень (частково).  

Індексацію стипендії проведено за січень-червень у повному 

обсязі. 
 

На комунальні послуги й енергоносії в поточному році в 

цілому необхідно витратити майже 19 млн. грн. (порівняно з 2011 р. 

витрати збільшено на 66 %).  

 

Витрати на комунальні послуги: 

2011  –  11,4 млн. грн.                          

2012  –  12,2 млн. грн.                          

2013  –  12,8 млн. грн.                                           

2014  –  11,1 млн. грн.  

2015  –  18,9 млн. грн. (прогноз)   

 

Формування спеціального фонду 2015 року здійснюється в 

основному за рахунок платного навчання (27 млн. грн.), що 

недостатньо. 
 

Доходи  бюджету по основному спецфонду університету: 

   2011  –  61,2 млн. грн. 

   2012  –  60,1 млн. грн. 

   2013  –  57,5 млн. грн. 

   2014  –  54,4 млн. грн. 

2015  –  35,9 млн. грн. (за 8 місяців) 
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Свій внесок у поліпшення фінансового стану внесли, 

насамперед, Міжгалузевий інститут безперервної освіти, 

госпрозрахункові підрозділи, студмістечко. З хорошими показниками 

працює Німецько-Український культурний центр. 

 

Надходження по госпрозрахунковим підрозділам (МІБО, 

центри, спортсекції): 

   2011  –  7,5 млн. грн. 

   2012  –  7,3 млн. грн. 

   2013  –  7,1 млн. грн. 

   2014  –  7,3 млн. грн. 

2015  –   3,5 млн. грн. 
 

Відповідно до Закону України «Про престижність шахтарської 

праці» стипендія дітям шахтарів, батьки яких мають достатній стаж, 

або стали інвалідами, повинна сплачуватись у розмірі мінімальної 

заробітної плати. Закон «Про бюджет України» на 2015 рік 

встановив, що виконання цієї вимоги може здійснюватись лише за 

відповідними постановами Уряду. І хоча Уряд не прийняв ні 

постанов, не виділив відповідні кошти, суди, при зверненні студентів 

з позовом, приймають рішення на користь студентів і зобов’язують 

університет не тільки гасити заборгованість, але й в подальшому 

сплачувати підвищену стипендію. Наші звернення до Міністерств 

освіти та фінансів поки що результату не дали. 
 

Відповідно до чинного законодавства збільшується вартість 

навчання за контрактом один раз на рік (на коефіцієнт інфляції 

національної валюти за рік, що минув).  Тому навчання студентів-

контрактників 2-4 курсів надалі не будуть збитковими. 
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Витрати на ремонтні роботи в поточному році значно 

знижено. Виконано лише невідкладні роботи в корпусах і 

гуртожитках. За 8 місяців 2015 року використано 710  тис. грн.:  

 підрядним способом – 100 тис. грн.,  

 господарчим способом – 332,1 тис. грн. 

 матеріали для ремонтних робіт – 277,8 тис. грн. 

 

Першочергові  завдання  

 

 Посилити економію бюджетних ресурсів відповідно до 

вимог часу. 
 

 Впроваджувати за підтримки бізнесу сучасні 

енергозберігаючі технології в навчальних корпусах і лабораторіях. 
 

 Кафедрам і лабораторіям спільно з фінансовою службою й 

за участю бізнесу розвивати активну інфраструктуру для 

наповнення бюджету НГУ, використовуючи надану законодавством 

фінансово-господарську автономію університетів, розширюючи 

платні послуги. 
 

 Забезпечити розвиток спеціалізованих науково-навчальних 

лабораторій  на базі ресурсів бізнесу та міжнародних проектів. 
 

 Удосконалювати структуру та кадрове забезпечення 

підрозділів і системи управління університетом. 
 

 Спільно з профкомом реалізовувати програми соціальної 

підтримки студентів і співробітників, враховуючи потенціал 

інноваційної (виробничої) діяльності університету. 

 


