
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

У продовж 2013 року проводила
ся робота зі створення та по 
кращення матеріально-техніч
ної бази для навчального процесу, на

укових досліджень, інших видів д іяль
н ост і, за б е зп е че н н я  б е зп е р е б ій н о ї 
експл уатац ії систем  водо- й е н е р го 
постачання, утримання навчальних та 
житлових площ у належному сан ітар
ному стані, проведення профілактичних 
та планових ремонтів інженерних ме
реж, приміщень навчальних корпусів та 
гуртожитків університету.

В 2013 році виконано такі роботи:
- проведено господарським способом 

ремонт ж итлових кім нат та м ісць за 
гального користування (душові кімна
ти, кухні, санвузли, сходові марші) гур
тожитків №1 та №2, завершено ремонт 
вестибюлю гуртожитку №1;

- виконано господарським способом 
ремонт трьох лабораторій кафедри бу
дівельної механіки в навчальному кор
пусі №1 і 2;

- розроблено робочий проект рекон
струкції естакади навчального корпусу 
№1, проведено експертизу проекту та 
отримано дозвіл на виконання робіт;

- проведено капітальний ремонт ігро
вого та гімнастичного залів, влаштова
но бетонну основу для підлоги й заміне
но дерев'яну підлогу гімнастичного залу 
площею 314 м2;

- виконано ремонт господарським спо
собом вестибюлю, коридорів, сходових 
маршів навчального корпусу №10, обли
цьовано плиткою стіни коридорів та під
логи;

- зам інено 170 м.п. труб опалення в 
гуртожитку №1 з ремонтом та заміною 
запірної арматури;

- замінено 117 віконних блоків на нові 
енергозберігаючі -  металопластикові в 
навчальних корпусах №1, №3 та №6, 
кап ітально в ідрем онтовано труби та 
радіатори опалення корпусу №3;

- відремонтовано п'ять лабораторій 
кафедри „Технології машинобудування 
та автомобіл ів” у навчальному корпусі 
№9, облицьовано плиткою  підлогу на 
площі 60 м2, споруджено оглядову яму -  
естакаду для автомобілів;

- відремонтовано господарським спо
собом електронний читальний зал біб
ліотеки площею 100 м2;

- в ідремонтовано частину руберой
дних покр івель навчальних корпус ів  
площею 600 м2;

- відремонтовано господарським спо
собом аудиторію  № 806 навчального 
корпусу №1 площею 95 м2 та коридору 
п'ятого поверху з улаштуванням підвіс
них стель;

- проведено планові роботи із заміни 
води плавального басейну і проф ілак
тики ф ільтрувальної системи та систе
ми підігріву води;

- завершено заміну трубопроводів хо
лодної води від пунктів розмежування 
до навчальних корпусів і гуртожитків за
гальною довжиною 240 м. п. та встанов
лено нові лічильники обліку споживання 
води класу «С».

Упродовж 2013 року виконано робіт з 
капітального ремонту на суму 568,1 тис. 
грн., а також господарським способом на 
суму 390 тис. грн.

Проведено роботи і заходи з енер
гозбереження:

- замінено 117 віконних блоків на енер
гозберігаючі в навчальних корпусах №1, 
3,6;

- відремонтовано систему опалення з 
зам іною  частини труб та рад іатор ів у 
гуртожитку №1, навчальних корпусах 
№№2,3;

- виконану теплоізоляцію  труб опа
лення в навчальних корпусах № № 1, 2, 
3,6,8, а також у котельнях та паливних 
пунктах;

- продовжено заміну світильників на 
енергозберігаючі люмінесцентні та но
вого типу -  встановлено 50 світлодіод- 
них світильників у навчальному корпусі 
№1;

- повірені всі лічильники теплової енер
гії в гуртожитках та лічильники і коректо
ри обліку газу в котельнях;

- замінені всі лічильники обліку води в 
навчальних корпусах і гуртожитках на 
нові класу „С ” та замінені ввідні трубо
проводи на пластикові загальною дов
жиною 240 м.п.

У результаті запроваджених заходів з 
енергозбереження у 2013 році зменше
но споживання газу на 24,1% (120,6 тис. 
м. куб); електроенергії на 5,6%, гарячої 
води на 16,3%, теплової енергії на 1,4% 
проти 2012 року. Загалом на споживання 
енергоресурсів витрачено на 625 тис. 
грн. меншепорівняноз2012 роком.

Продовжено впорядкування майно
вого комплексу університету, в ідокре
млених структурних підрозділів (земель
ні ділянки, будівлі, споруди) та приведе
ння їх у відповідність до законодавства 
України.
Упродовж 2013 року:

- розроблено проект зем леустрою  
щодо в ідведення зем ельно ї д ілянки  
площею 0,0323 га для розширення те
ритор ії обслуговування навчального 
корпусу №9 по вул. Текстильній, 28 та 
подано вказаний проект для затверд
ження сесією міської ради Тернополя;

- отримано дозвіл на складання про
екту  зем л еустрою  щодо в ідведення 
земельної ділянки площею 0,1545 га під 
будівництво гуртожитків по вул. Біло- 
гірська, 50. Розпочато розроблення про
екту землеустрою  на даній земельній 
ділянці;

- заверш ено розроблення проектів  
зе м л е у с тр о ю  щ одо в ід в е д е н н я  з е 
мельних ділянок Гусятинського коледжу 
ТНТУ ім. І.Пулюя, а саме: 1) земельна 
д ілянка площ ею 0,1100 га для обслу
говування будівлі гуртожитку в смт. Гу- 
сятин, вул. Незалежності, 5; 2) земель
на ділянка площею 0,5 га для розміще
ння автодрому з підготовки водіїв, смт. 
Гусятин, вул. Спартака; 3) отрим ано 
рішення Гусятинської РДА про затверд
ження вказаних проектів землеустрою 
та надання земельних ділянок у постійне 
користування ТНТУ ім. І.Пулюя;

- для  п р о в е д е н н я  д е р ж а в н о ї р е 
єстрац ії нерухомого майна ун іверси 
тету, на яке відсутні свідоцтва про право 
власності, а саме, навчальні корпуси 
№ № 3, 4, 6, 8, 9 та допом іж н і споруди 
п ід готовл ен о  та надано м атер іали  і 
документи для набуття права власності.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ

А

У 2013 році університет фінансу
вався за рахунок коштів загаль
ного фонду Державного бюдже
ту та коштів спеціального фонду універ

ситету, отриманих від наданих платних 
послуг, виробничої та господарської д і
яльності. Для забезпечення стійкого фі
нансового становища розширювалася 
та вдосконалювалася система надання 
платних послуг. Основними джерелами 
позабю дж етного ф інансування були 
кошти платного навчання; підготовчого 
відділення, за здобуття другої вищої ос
віти, короткотермінові курси, паралель
ну освіту.

Разом зі стипендіальним загальний 
фонд становив 45,729 млн. грн., без ура
хування стипенд ії-2 6 ,5 2  млн. грн. За
гальний обсяг надходжень коштів спе

ціального фонду університету у 2013 ро
ці склав22,913 млн. грн. ( у 2 0 1 2 -2 4 ,9 8  
млн. грн., у 2011 -2 4 ,7  млн. грн., 2010 — 
22,5 млн. грн.). У бюджеті університету 
частка спеціального фонду склала 33% , 
без урахування стипенд ії-46%.

Видатки для утримання та розшире
ння матеріально-технічної бази універ
ситету проводилися в межах кошторис
них призначень з дотриманням режиму 
економії при раціональному використа
нні матеріальних, трудових та ф інансо
вих ресурсів.

Із коштів спеціального фонду 80% (78% 
- у  2011 році, 75% —у 2011, 68,7%  — у 
2010) спрямовані на виплату заробітної 
плати; 3% (5% -  у 2012 році) -  на придба
ння матеріалів; 6% (8% -  у 2011 році) -  
на сплату комунальних послуг.

Згідно з умовами колективного догово
ру всім працівникам адм ін істративно- 
господарського і допоміжного персоналу 
виплачено кошти на оздоровлення у роз
мірі 30%, а науково-педагогічним -10 0%  
посадового окладу. Сума виплаченої ма
теріальної допомоги за звітний період 
становила 1,223 млн. грн.,ут.ч. на оздо
ровлення -1 ,1 4 6  млн. грн. За результа
тами роботи згідно з Положенням науко- 
во-педагогічні працівники та інші катего
рії працівників преміювалися за високі 
досягнення в роботі. Загальна сума вип
лат на преміювання за 2013 р. становить 
82 8 ,4тис. грн. (1179,4тис. гр н .-у 2 0 1 2  
р., 1214,1 тис. грн. -2 0 1 1  р., 920,1 тис. 
грн. -у2010 р.).


