
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Упродовж 2010 року проводила

ся робота зі створення та покращен
ня матеріально-технічної бази для 
навчального процесу, наукових до
сліджень, інших видів діяльності, за
безпечення безперебійної експлуа
тації систем водо- й енергопостачан
ня, утримання навчальних і житлових 
приміщень у належному санітарному 
стані, проведення профілактичних і 
планових ремонтів інженерних ме
реж, навчальних корпусів та гурто
житків університету.

Проведено капітальний ремонт 
об'єктів на суму 898 тис. грн. (у 2009 р.
— 950 тис. грн.) та поточний ремонт 
на 58 тис. грн. (57 — у 2009), у т.ч. по
крівлі навчальних корпусів №2, 6,11, 
приміщень та аудиторій кафедр гра
фічного моделювання, комп'ютерної 
інженерії, комп'ютерних наук із замі
ною електрообладнання та світиль
ників; проведено роботи з благоу
строю території навчальних корпусів 
№1, 2, встановлено капличку в дворі 
корпусу №1, замінено всі дверні бло
ки корпусу № 2. Відремонтовано при

міщення для музею університету та 
музею Івана Пулюя в корпусі №2. За 
активної допомоги працівників кафе
дри технології та обладнання зварю
вального виробництва відремонто
вано сходи парадного входу корпусу 
№3, а також введено в дію трансфор
маторну підстанцію. Капітально від
ремонтовано корпус №5, облашто- 
вано медичний пункт університету в 
корпусі №8 (вул. Гоголя), відремон
товано приміщення та коридор лівої 
частини цього корпусу. Облаштовано 
нові приміщення кафедри психології 
та деканату факультету управління і 
бізнесу у виробництві в навчально
му корпусі №7 з переплануванням 
приміщень. Проведено ремонт фаса
ду корпусу №9; капітальний ремонт 
душових, гардеробів у навчальному 
корпусі №10. Замінено віконні бло
ки в гуртожитку №3, відремонтовано 
аудиторії, лабораторії та кабінети в 
навчальних корпусах згідно із заяв
ками підрозділів. Власними силами 
зроблено меблі для потреб підроз
ділів на суму понад 120 тис. грн. та

проведено планові роботи із заміни 
води басейну з очищенням фільтрів, 
ремонтом модулів підігрівання води, 
очищення плиткових поверхонь.

Проведено роботи і заходи з енер
гозбереження:
— замінено 246 віконних блоків в 

корпусах №1, №2, №5, №9, №11;
— введено в дію трансформатор

ну підстанцію для навчально- 
лабораторного корпусу №3;

— замінено котли у двох паливних 
пунктах університету на нові енер
гозберігаючі з високим ККД;

— виготовлено проектно-кошторис- 
ну документацію на модерніза
цію опалювальних систем гур
тожитків №1, №2 та навчально- 
лабораторного корпусу №5. Вка
зані проекти увійшли до облас
ної програми енергозбереження 
і прийняті до фінансування у 2010
— 2012 рр.;

— модернізовано освітлення на
вчальних корпусів із заміною 320 
ламп розжарення та 76 світильни
ків.
Продовженозаконодавче впоряд

кування майнового комплексу (зе
мельні ділянки, будівлі, споруди) уні
верситету та структурних підрозділів. 
Отримано право на користування зе
мельною ділянкою площею 0,06783 
га — оформлено договір оренди на 
обслуговування навчального корпу
су №11 на вул. Лук'яновича, 8. Підго
товлено пакет документів на будів
лі — навчального корпусу №2 (вул. 
Руська, 56); навчального корпусу №5 
(вул. Танцорова, 2) для отримання на 
них права власності.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ
У 2010 році фінансування прово

дилося за рахунок коштів загально
го 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
валась та вдосконалювалась система 
надання платних послуг.

Разом зі стипендіальним загаль
ний фонд становив 34,4 млн. грн., без 
урахування стипендії — 20,4 млн. грн. 
Обсяг надходжень коштів спеціально
го фонду склав 23 млн. грн., що на 21 % 
більше, ніжу 2009 р.

У бюджеті частка спеціального фон
ду становила 40,5% (41% — у 2009), 
без урахування стипендії — 53%.

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 
68,7% (52% — у 2009, 67% — у 2008) 
були спрямовані на виплату заробіт
ної плати; 7,8% (6,4% — у 2009) — на 
придбання матеріалів; 7,8 % (8,4% — 
у 2009) — на сплату комунальних по
слуг.

Відсутня заборгованість із заробіт
ної плати та за іншими виплатами, за 
безготівковими розрахунками, за спо
житі енергоносії і комунальні послуги. 
Своєчасно і в повному обсязі здійсню
валися платежі до бюджету зі сплати 
податків, зборів та інших обов'язкових 
платежів, передбачених чинним зако
нодавством.

Працівники університету за висо
кі досягнення у роботі преміювалися. 
Загальна сума цих виплат становить 
920,1 тис. грн. (650 тис. грн. — у 2009). 
Згідно із Положенням про преміюван
ня дисертантів упродовж 2010 року 
було премійовано 12 молодих учених 
за захист кандидатських і троє — за 
захист докторських дисертацій.

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

Сума виплаченої матеріальної до
помоги за звітний період становила 
844 тис. грн., у т.ч. на оздоровлення — 
788 тис. грн.


