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Вченої ради Національного транспортного університету

29 березня 2018 р.Протокол №  З

Про результати фінансової діяльності університету за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера Кощоруби С.М. з питання, що 
розглядається, Вчена рада відмічає, що в цьому напрямі здійснювалась планова робота всіма- 
підрозділами університету.

Фінансування від держави було отримано в рамках ліміту 2017 року. За звітний 2017 рік 
університетом отримано фінансування з бюджету 105426,4 тис. грн., ( 2016 рік -  83497,8 тис. грн.) Це 
пов’язано з підвищенням окладів, мінімальної з/п, розміру стипендії та тарифів за споживання 
комунальних послуг. Надходження спеціального фонду державного бюджету у 2017 році складає 
88507,8 тис.грн. (у 2016 році -  81005,5 тис.грн.). Отриманий відсоток за депозит в ПАТ КБ 
«Приватбанк»- 2459,6 тис. грн.

Виграти університету проводились відповідно до затвердженого кошторису та інших показників, 
що доводились лімітними довідками Міністерства освіти і науки України.

У 20! 7 році кошти спеціального фонду в сумі 88325,4 тис. грн. використані за статтями витрат:
Оплата праці -  52952,8 тис. грн;
Нарахування на заробітну плату -  11688,0 тис. грн.;
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю -  4761,8 тис. грн.;
Придбання медикаментів -  6,0 тис. грн.;
Оплата продуктів харчування -  176,6 тис. грн.;
Видатки на відрядження -  92,0 тис. грн;
Оплата послуг (крім комунальних) -  3104,0 тис. грн;
Оплата комунальних послуг -  1 1927,8 тис. грн.;
Інші видатки-2121 ,5  тис. грн.;
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування -  1494,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 р. відсутня заборгованість із заробітної плати, стипендії нарахувань на з/п, 

оплати комунальних послуг та платежів до бюджету.
Вчена рада постановляє:

1. Звіт головного бухгалтера Коцюруби С.М. про фінансово-господарську діяльність університету 
за 2017 рік схвалити.

2. Бухгалтерії університету (Коцюрубі С.М.) та планово-фінансовому відділу (Дідиченко В.П.) 
забезпечити виконання фінансово-економічних показників діяльності університету, запланованих на 
2018 рік.

3. Директору інституту, деканам факультетів, керівникам центрів та підрозділів університету:
3.1. Вжити заходи щодо економного використання матеріальних та фінансових ресурсів, звернувши 

особливу увагу на збереження енергоносіїв.
3.2. Забезпечити стабільні надходження до спеціального фонду за рахунок розширення контингенту 

студентів, що навчаються за кошти фізичцйх і юридичних осіб, а також за рахунок збільшення платних 
послуг, що надаються підрозділами універсиТет^гїднб з чинним законодавствам.

4. Контроль за виконанням 
діяльності.
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