
РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
На 1 січня 2010 р. університет 

має 11 власних зареєстрованих 
об'єктів нерухомості загальною 
площею біля 98,6 тис. кв. м., 6 
гуртожитків, спортивні зали, 
студентські та учнівські їдальні, 
розміщених на території 18,43 га, 
в т.ч. за межами м.Тернополя на 
площі 7,57 га.

М а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н у  
базу університету складають 
навчально-лабораторні кор
пуси, студентські гуртожит
ки, навчально-лабораторне та 
науково-дослідне обладнання. 
Загалом вартість основних фон
дів складає 70,8 млн. грн, в тому 
числі навчально-лабораторне 
обладнання -17,9 млн. грн.

Вуніверситетіз2003 року функ
ціонує спортивно-оздоровчий 
центр «Політехнік» із актовою 
залою на 584 місця, конференц- 
залою, 25-и метровим плаваль

ним басейном олімпійського 
типу із трибунами на 200 місць, 
великим ігровим залом з трибу
нами на 350 місць, гімнастичним 
залом, залом для занять аеробі
кою та іншими спорудами.

В 2008-2009 роках продо
вжувалась робота по створенню 
та покращенню матеріально- 
технічної бази для навчального 
процесу, наукових досліджень 
та інших видів діяльності, забез
печення безперебійної експлу
атації систем водо- і енергопос
тачання, утримання навчальних 
та житлових площ в належному 
санітарному стані, проведення 
профілактичних та планових ре
монтів інженерних мереж, при
міщень навчальних корпусів та 
гуртожитків університету.

Упродовж 2009 року проведе
но капітальний ремонт об'єктів 
університету на суму 0,95 млн.

грн. (у 2008 р. -  1,105 млн. грн.) та 
поточний ремонт на суму 58 тис. 
грн. ( 59,7 тис. грн. -  у 2008 р.), в 
т. ч. коридорів корпусу №2; двох 
блоків гуртожитку №3. Повністю 
замінено електромережі у трьох 
блоках; відремонтовано покрівлі 
навчальних корпусів №1,7,9,10,11 
та гуртожитку №1, загальною 
площею 2790 кв.м; відремонтова
но асфальтове покриття терито
рії навколо корпусів №2, №б, №8 
площею 2000 кв.м; встановлено 
металеві огорожі з воротами на 
території навколо корпусів №1,2, 
проведено капітальний ремонт 
навчальних приміщень кафедри 
психології (корп.№7); здійснено 
поточний ремонт актової зали і 
конференц-зали корпусу №10. 
Згідно плану підготовки до опа
лювального сезону проведено 
планові регламентні роботи всіх 
восьми котелень університету.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ
У 2009 році виробничо- 

господарська діяльність універ
ситету фінансувалась за рахунок 
коштів загального та спеціально
го фондів Державного бюджету. 
Кошти загального фонду спря
мовувались на покриття витрат 
на заробітну плату, стипендію та 
комунальні платежі. Кошти спеці
ального фонду надходили від на
дання платних послуг в межах ста
тутної діяльності і направлялись 
на покриття витрат, які забезпе
чують ефективне функціонування 
університету та на розширення 
матеріально-технічної бази.

Загальний фонд із стипендією 
склав 28,2 млн. грн., без враху
вання стипендії -  17,1 млн. грн.

Загальний обсяг поступлень 
коштів спеціального фонду у 2009 
році склав 19,5 млн. грн, що на
41,8 % більше, ніж у 2008 р. (14,1

млн. грн).
У бюджеті університету частка 

спеціального фонду склала 41 % 
(у 2008 р. 52,4%), без урахування 
стипендії 53,3%.

Із коштів спеціального фон
ду 52 % ( 67% у 2008 році) були 
спрямовані на виплату заробітної 
плати, 6,4 % (10% у 2008 році) - на 
придбання матеріалів, 8,4% ( 5% 
у 2008 році) -  на сплату комуналь
них послуг.

Фінансово-господарськадіяль- 
ність університету здійснювалась 
без залучення позичених коштів 
та кредитів банків, що свідчить 
про стійке фінансове становище.

Протягом звітного періоду го
спрозрахункова діяльність уні
верситету була направлена на 
забезпечення рентабельності 
наданих платних послуг та отри
мання стійких фінансових резуль

татів.
У 2009 році розмір спеціально

го фонду (надання платних освіт
ніх і наукових послуг) зріс в 1,9 
рази порівняно з 2006 роком.

За результатами рейтинго
вого оцінювання якості роботи 
науково-педагогічних праців
ників та згідно Положення про 
преміювання, професорсько- 
викладацький склад та інші кате
горії за високі досягнення в роботі. 
Загальна сума виплат на премію
вання за звітний період станови
ла 1,022 млн. грн (637,4 тис. грн 
у 2008 р.). Згідно Положення про 
преміювання дисертантів за за
хист дисертацій впродовж 2008-
2009 років було премійовано 25 
молодих учених університету за 
захист кандидатських дисертацій 
і 4 вчених за захист докторських 
дисертацій.


