
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Упродовж 2012 року адміністра

ція університету працювала над 
створенням та покращенням мате
ріально-технічної бази для навчаль
ного процесу, наукових досліджень, 
інших видів діяльності, забезпечення 
безперебійної експлуатації систем 
водо- і енергопостачання, утриман
ня навчальних та житлових площ в 
належному санітарному стані, прове
дення профілактичних та планових 
ремонтів інженерних мереж, примі
щень навчальних корпусів та гурто
житків університету.

В 2012 році виконано наступні 
роботи: проведено господарським 
способом ремонт житлових кімнат та 
місць загального користування (ду
шові кімнати, кухні, санвузли) лівої 
частини гуртожитку № 1, на завер
шенні ремонт вестибюлю; замінено 
280 м. п. труб опалення в гуртожит
ку № 1 з ремонтом та заміною запір
ної арматури; замінено 101 віконний 
блок на нові енергозберігаючі —  ме
талопластикові в навчальних корпу
сах № 1 і № 3, капітально відремон
товано труби та радіатори опалення 
корпусу № 3; відремонтовано п'ять 
лабораторій кафедри «Технології ма
шинобудування та автомобілів» в на
вчальному корпусі № 9, влаштовано 
плиткову підлогу на площі 60 м2, спо
руджено оглядову яму —  естакаду 
для огляду автомобілів; відремонто
вано частини рубероїдних покрівель 
навчальних корпусів площею 700 м2; 
відремонтовано господарським спо
собом лабораторії кафедри «Буді
вельної механіки» в навчальному

корпусі № 1; проведено планові ро
боти із заміни води плавального ба
сейну і фільтра фільтрувальної систе
ми; замінено трубопроводи холодної 
води від пунктів розмежування до 
навчальних корпусів і гуртожитків 
загальною довжиною 240 м. п.

Упродовж 2012 року виконано 
робіт з капітального ремонту на су
му 924 тис. грн, з них господарським 
способом —  на суму 470 тис. грн.

Проведено роботи і заходи з 
енергозбереження:
□ замінено 101 віконний блок на енер

гозберігаючі в навчальних корпусах 
№1,3;

□ відремонтовано систему опалення 
з заміною труб та радіаторів в гур
тожитку № 1, навчальних корпусах 
№ 2, 3;

□ виконано теплоізоляцію труб опа
лення в навчальних корпусах № 1, 
6,8;

□ продовжено заміну світильників на 
енергозберігаючі люмінесцентні та 
нового типу —  світлодіодні: заміне
но 50 світильників в навчальному 
корпусі № 1;

□ повірені всі лічильники теплової 
енергії в гуртожитках та лічильники 
і коректори обліку газу в котельнях;

□ замінені всі лічильники обліку води 
в навчальних корпусах і гуртожит
ках на нові класу «С» та замінені 
ввідні трубопроводи на пластикові 
загальною довжиною 240 м. п.
В результаті запроваджених захо

дів з енергозбереження у 2012 році 
зменшено споживання газу на 10,6% 
(59,3 тис. куб. м); холодної води в на

вчальних корпусах на 27,9%, в гурто
житках на 14,9%, гарячої води на 1,7% 
порівняно з 2011 роком. Загалом, по
рівняно з попереднім роком на спо
живання енергоресурсів витрачено 
на 249 тис. грн менше.

Продовжено впорядкування май
нового комплексу університету та 
відокремлених структурних підроз
ділів (земельні ділянки, будівлі, спо
руди) та приведення їх у відповід
ність до законодавства України.

Упродовж 2012 року отримано 
державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою 
площею 0,2 628 га для обслугову
вання навчального корпусу № 7 по 
вул.Микулинецькій, 46; дозвіл на роз-Ш ПН| 
робку технічної документації на 
мельну ділянку площею0,0 323 га, що 
передана міською радою м. Тернопо
ля в постійне користування універ
ситету для розширення території по 
вул.Текстильній, 28; свідоцтво на пра
во власності на будівлі Зборівського 
коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя (ферма та 
зерносклад по вул. Б. Хмельницько
го, 57); державні акти на право постій
ного користування земельною ділян
кою у м. Зборові площею 2,2114 га по 
вул. Б. Хмельницького, 57 та площею 
0,5121 га по вул. І. Франка. Продо
вжено розробку технічної докумен
тації для проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок Гуся- 
тинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя 
(смт. Гусятин) з подальшим оформ
ленням права користування цими зе
мельними ділянками.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ
У 2012 році університет фінансу

вався за рахунок коштів загального 
фонду Державного бюджету та ко
штів спеціального фонду універси
тету, отриманих від наданих платних 
послуг, виробничої та господарської 
діяльності. Для забезпечення стійко
го фінансового становища розширю
валася та вдосконалювалася система 
надання платних послуг. Основними 
джерелами позабюджетного фінансу
вання були кошти платного навчання; 
підготовчого відділення; за здобуття 
другої вищої освіти; короткотерміно
вих курсів; за паралельну освіту.

Разом зі стипендіальним загаль
ний фонд становив 38,643 млн грн, 
безу раху ва н ня сти пен д ії— 24,442 мл н 
грн. Загальний обсяг поступлень ко
штів спеціального фонду університе
ту у 2012 році склав 24,98 млн грн (у 
2011 році —  24,7 млн грн, 2010 році
—  22,5 млн грн), що на 10 %  більше 
ніж у 2010 р. і у 2,47 рази більше ніж

у 2006 році. У бюджеті університе
ту частка спеціального фонду скла
ла 39%, без урахування стипендії —  
54%.

Видатки для утримання та розши
рення матеріально-технічної бази уні
верситету проводилися в межах ко
шторисних призначень, з дотриман
ням режиму економії при раціональ
ному використанні матеріальних, тру
дових та фінансових ресурсів.

Із коштів спеціального фонду 75% 
(75% —  у 2011 р., 68,7% —  у 2010 р., 
67% —  у 2009 р.) спрямовані на ви
плату заробітної плати; 9%  (10,9% —  
у 2011 р.) —  на придбання матеріалів; 
8,5% (12,6% —  у 2011 р.) —  на сплату 
комунальних послуг.

Працівники університету премію
валися за високі досягнення у робо
ті. Загальна сума цих виплат стано
вить 1 214,1 тис. грн (920,1 тис. грн
—  у 2010 р.). Згідно з Положенням 
про преміювання дисертантів упро

довж 2012 року було премійовано
17 молодих учених за захист канди
датських дисертацій і двох науково- 
педагогічних працівників —  за за
хист докторських дисертацій.

Згідно з умовами колектив
ного договору всім працівникам 
адміністративно-господарського і 
допоміжного персоналу виплачено 
кошти на оздоровлення у розмірі 
30%, а науково-педагогічним —  100% 
посадового окладу. Сума виплаче
ної матеріальної допомоги за звіт
ний період становила 1,143 млн грн, 
в т. ч. на оздоровлення —  1,108 млн 
грн. За результатами роботи, згід
но положення науково-педагогічні 
працівники та інші категорії праців
ників преміювалися за високі досяг
нення в роботі. Загальна сума виплат 
на преміювання за 2012 р. становить 
1 179,4 тис. грн (1 214,1 —  у 2011р., 
920,1 тис. грн —  у 2010 р.).


