
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Упродовж 2011 року проводи

лася робота зі створення та поліп
шення матеріально-технічної бази 
для навчального процесу, науко
вих досліджень, інших видів діяль
ності, забезпечення безперебійної 
експлуатації систем водо- й енерго
постачання, утримання навчальних 
та житлових площ у належному са
нітарному стані, проведення про
філактичних та планових ремонтів 
інженерних мереж, приміщень на
вчальних корпусів та гуртожитків 
університету.

Проведено капітальний ремонт 
об'єктів на суму 2,362 млн. грн. (у 
2010 р .—  898 тис. грн.) та поточ
ний ремонт на 622 тис. грн. (58 —  
у 2010), у т.ч. капітальний ремонт 
приміщень кафедри програмної 
інженерії, лабораторій кафедри бу
дівельної механіки в навчальному 
корпусі №1 та видавництва, всіх на
вчальних приміщень п'ятого та шос
того поверхів, вестибюлю та фасаду 
корпусу №9, приміщень лекційних 
аудиторій та лабораторій кафедри 
верстатів у корпусі №2, блоків №13 
та №11 гурт. №3, блоку та душових 
кабін гурт. №1, покрівлі навчальних 
корпусів і гуртожитків, сходових 
маршів та коридорів корпусу №8, 
душових кімнат басейну спорткомп
лексу, санвузлів та частини фасаду в 
навч. корп. №6. Проведено заміну 
віконних блоків на металопластико

ві у навчальних корпусах №2, №11. 
Проведено ремонт загорожі, благо
устрій території гуртожитку №2, за
вершено ремонт сходового маршу 
гуртожитку №3, виконано ремонт 
фасаду, влаштовано парадний вхід, 
проведено благоустрій території 
навчального корпусу №9. Заверше
но робочий проект реконструкції 
естакади навчального корпусу №1 з 
надбудовою залу засідань.

Проведено роботи і заходи з 
енергозбереження :

замінено 367 віконних бло
ків у корпусах №1, №2, №5, 
№9, №11;
модернізовано освітлення 
навчальних корпусів із замі
ною 450 ламп розжарення та 
276 світильників; 
виконано роботи з теплоізо
ляції трубопроводів опален
ня в підвальних приміщен
нях навчальних корпусів; 
встановлено системи авто
матичного регулювання тем
ператури нагріву води в ко
тельнях університету залеж
но від температури зовніш
нього повітря.

У 2011 р. в університеті, завдяки 
заходам з економії енергоресурсів, 
суттєво знижено споживання енер
горесурсів відносно 2010 р. Спожи
вання холодної води знизилося на 
8,74%, газу природного —  на 2,78%,

електроенергії —  на 2,58%, тепло
вої енергії —  на 7,6%, гарячої води
—  на 22,8%.

Продовжено законодавче впо
рядкування майнового комплексу 
(земельні ділянки, будівлі, спору
ди) університету й структурних під
розділів. Отримано право власності 
на будівлі навчального корпусу №2 
на вул. Руській, 56 та навчального 
корпусу №5 на вул. Танцорова, 2; 
державний акт на право постійно
го користування земельною ділян
кою площею 0,2628 га для обслуго
вування навчального корпусу №7 
на вул. Микулинецькій, 46; дозвіл 
на розроблення технічної докумен
тації на земельну ділянку площею 
0,0323 га, передану міською радою 
м. Тернополя в постійне користу
вання університету для розширен
ня території на вул. Текстильній, 28; 
свідоцтво на право власності на бу
дівлі Зборівського коледжу ТНТУ 
ім. І. Пулюя (ферма та зерносклад 
на вул. Б. Хмельницького, 57); дер
жавні акти на право постійного ко
ристування земельною ділянкою у 
м. Зборові площею 2,2114 га на вул. 
Б.Хмельницького, 57 та площею 
0,5121 га на вул. І.Франка; право на 
користування земельною ділянкою 
площею 0,06783 га —  оформлено 
договір оренди на обслуговування 
навчального корпусу №11 на вул. 
Лук'яновича, 8.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ
У 2011 році фінансування про

водилося за рахунок коштів загаль
ного фонду Державного бюджету та 
коштів 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.

Разом зі стипендіальним за
гальний фонд становив 36,797 млн. 
грн., без урахування стипендії —  
21,330 млн. грн. Загальний обсяг над
ходжень коштів спеціального фонду 
університету у 2011 році становив 
24,7 млн. грн. (у 2010 році —  22,5 млн. 
грн.), що на 10 %  більше, ніж у 2010 р. 
і у 2,47 раза більше, ніж у 2006 році. 
У бюджеті університету частка спе
ціального фонду становила 41%, без

урахування стипендії —  54%.
Видатки для утримання та роз

ширення матеріально-технічної бази 
університету проводилися в межах 
кошторисних призначень, з дотри
манням режиму економії при раціо
нальному використанні матеріаль
них, трудових та фінансових ресур
сів.

Із коштів спеціального фонду 75% 
(68,7% —  у 2010 році, 52% —  у 2009) 
були спрямовані на виплату заробіт
ної плати; 10,9% (7,8% —  у 2010 році)
—  на придбання матеріалів; 12,6 %  
(7,8% —  у 2010 році) —  на сплату ко
мунальних послуг.

Відсутня заборгованість із заро
бітної плати та за іншими виплатами, 
за безготівковими розрахунками, за 
спожиті енергоносії і комунальні по
слуги. Своєчасно і в повному обсязі

здійснювалися платежі до бюджету 
зі сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів, передбаче
них чинним законодавством.

Працівники університету за висо
кі досягнення у роботі преміювали
ся. Загальна сума цих виплат стано
вить 1214,1 тис. грн. (920,1 тис. грн.
—  у 2010 р.). Згідно з Положенням 
про преміювання дисертантів упро
довж 2011 року було премійовано 17 
молодих учених за захист кандидат
ських дисертацій і одного -  за захист 
докторської дисертації.

Згідно з умовами колективно
го договору всім працівникам адмі
ністративно-господарського і допо
міжного персоналу виплачено ко
шти на оздоровлення у розмірі 30%, 
а науково-педагогічним —  100% по
садового окладу.


