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ЗВІТ
Національного університету державної податкової служби України
щодо фінансової діяльності за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення
діяльності їх баз практики» за І кв. 2015 року
Витрати університету за І кв. 2015 року.
-

Обсяг фінансування на І кв. 2015 року становить 39,97 млн.грн., в т.ч.:
із загального фонду 30,96 млн.грн. або 77 %;
із спеціального фонду 9,01 млн.грн. або 23 %.
Надходження із загального фонду спрямовано на:

-

виплату заробітної плати із нарахуваннями

– 15,84 млн.грн.;

-

оплату комунальних послуг
– 1,40 млн.грн., в т ч. на:
теплопостачання
– 0,11 млн грн.,
водопостачання та водовідведення – 0,15 млн.грн.,
електроенергію
– 0,65 млн.грн.,
природний газ
– 0,49 млн.грн.

-

виплату стипендій та інших виплат
придбання медикаментів
придбання продуктів харчування
придбання товарів і послуг
витрати на відрядження
витрати на підвищення кваліфікації

– 7,93 млн.грн.;
– 0,00 млн.грн.;
– 0,36 млн.грн.;
– 0,01 млн.грн.;
– 0,00 млн.грн.;
– 0,00 млн.грн.

Надходження із спеціального фонду за І кв. 2015 року становлять 9,01 млн.грн.
Джерела надходжень коштів від платних послуг
Джерела надходжень
Навчання за контрактом
Навчання за контрактом аспірантів докторантів, здобувачів
Курси іноземних мов, комп"ютерні, тощо
Проживання в гуртожитках студентів, співробітників, тощо
Проживання в гуртожитку ІПО
Комунальні послуги
Пільги та субсидії
Послуги перукарні, спортивні, інші
Різні послуги
Оренда нерухомого та іншого майна
Реалізація (брухт, макулатура, тощо)
Благодійні внески, гранти та дарунки
Всього:

Сума,
млн. грн.
7,41
0,15
0,06
0,50
0,02
0,61
0,03
0,07
0,14
0,02
9,01

%
82,1
1,7
0,7
5,6
0,2
6,7
0,4
0,8
1,6
0,2
0
0
100

2

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті є платні
послуги з підготовки студентів, які становлять 82,1 % від загальної суми надходжень.
Структура надходжень по платним послугам за І кв. 2015 р. у розрізі факультетів,
підрозділів
Сума,
млн. грн.
0,53
0,48
0,78
1,49
0,13
1,39
0,15
0,57
0,91
0,91
0,19
0,03
7,56

Факультети, підрозділи
Економіки та оподаткування
Обліково - економічний
Фінансів та банківської справи
Юридичний факультет
Факультет податкової міліції
Кафедра військової підготовки
Аспірантура
Вінницька філія
Житомирська філія
Кам"янець - Подільська філія
Строжинецька іфлія
Випущеніі та відраховані боржники
Всього

%
7,01
6,35
10,32
19,71
1,72
18,39
1,98
7,54
12,04
12,04
2,50
0,40
100

Кошти спеціального фонду були спрямовані на:
-

виплату заробітної плати із нарахуваннями

-

оплату комунальних послуг
– 1,26 млн.грн., в т ч. на:
теплопостачання
– 0,00 млн грн.,
водопостачання та водовідведення – 0,09 млн.грн.,
електроенергію
– 0,30млн.грн.,
природний газ
– 0,87 млн.грн.

виплату стипендій
придбання товарів і послуг
витрати на відрядження
придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
- інші видатки
-

– 4,86 млн.грн.;

– 0,01 млн.грн.;
– 0,41 млн.грн.;
– 0,01 млн.грн.;
– 0,00 млн.грн.;
– 0,31 млн.грн.

Залишок коштів спеціального фонду станом на 01.04.2015 року складає 9,55 млн.грн.,
в т.ч.:
- коштів від надання платних послуг - 9,50 млн.грн.;
- інших власних надходжень
- 0,05 млн.грн.
Заробітна плата співробітників
Заробітна плата науково-педагогічного персоналу Університету, яка виплачується
за рахунок загального та спеціального фондів, становить:
Професор (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий ступінь і
вчене звання) – 7063 грн.;
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Доцент (з відповідними доплатами
і надбавками за стаж, науковий ступінь і
вчене звання) – 5523 грн.;
Старший викладач – 4486 грн.;
Асистент (без ступеня) – 3886 грн.;
Для інших категорій співробітників Університету розмір посадових окладів
становить від 1218 до 6396 грн.
На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» за І
квартал 2015 року надавалася матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі
місячного посадового окладу
педагогічним і науково-педагогічним працівникам
університету, а також працівникам бібліотеки. Загалом на матеріальну допомогу
витрачено коштів загального фонду 7,3 тис.грн. і спеціального фонду 7,4 тис.грн.
На виплату доплат до посадових окладів співробітникам Університету за рахунок
загального фонду в І кварталі 2015р. витрачено 1935,74 тис. грн., а саме:
● за суміщення посади виплачено 192 науково- педагогічним та педагогічним
працівникам, робітникам і фахівцям навчального закладу у розмірі 50 % на суму
328,98 тис. грн.;
● за науковий ступінь виплачено 414 науково–педагогічним працівникам, фахівцям
та адмінперсоналу, у розмірах 15-25 % на суму 360,18 тис. грн.;
● за знання іноземної мови виплачена надбавка
4 науково–педагогічним
працівникам у розмірі 10 % на суму 0,8 тис. грн.;
● за вислугу років виплачено 544 науково-педагогічним та педагогічним
працівникам навчального закладу у розмірі від 10 до 30 % на суму 783,6 тис. грн.;
● за вчене звання у розмірах 25-33% 315 науково–педагогічним працівникам та
адмінперсоналу на суму 437,21 тис. грн.;
● за шкідливі умови праці у розмірі 10 % 73 робітникам на суму 24,97 тис. грн.;
За рахунок коштів спеціального фонду доплат до посадових окладів виплачено
на суму 1310,22 тис. грн., а саме:
● за суміщення посади виплачено у розмірі 50% 56 робітникам і фахівцям на суму
106,8 тис. грн.;
● за науковий ступінь виплачено 422 науково–педагогічним працівникам та
адмінперсоналу у розмірах 15-25 % на суму 76,82 тис. грн;
● за ненормований робочий день в розмірі 25 % 2 робітникам на суму 1,8 тис. грн.;
● за вислугу років виплачено 703 науково-педагогічним працівникам навчального
закладу в розмірі від 10 до 30 % на суму 933,4 тис. грн.;
● за вчене звання у розмірах 25-33% 335 працівникам науково-педагогічного
персоналу та адмінперсоналу на суму 96,24 тис. грн.;
● за шкідливі умови праці у розмірах 10% 24робітникам на суму 7,98 тис. грн.;
● надбавка бібліотекарям 34 працівникам у розмірі 50% на суму 87,18 тис.грн.
У І кварталі 2015 року співробітникам Університету виплачено надбавок до
заробітної плати за рахунок загального фонду 99,32 тис. грн., а саме:
● за престижність у праці 62 педагогічним працівникам на суму 45,15 тис. грн.;
● за почесне звання «Заслужений» виплачено
28 науково–педагогічним
працівникам на суму 36,67 тис. грн.;
● за спортивне звання в розмірі 10-20 % від посадового окладу 15 співробітникам
науково- педагогічного персоналу на суму 13,52 тис. грн.;
● надбавка за класність водіям в розмірі 10-25 % від посадового окладу 5
працівникам на суму 3,98 тис. грн.;
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За рахунок спеціального фонду
надбавок
до
посадових
співробітників університету виплачено – 72,64 тис. грн., а саме:

окладів

● за вислугу років в розмірі 10-30 % від посадового окладу 21 педагогічним
працівникам, фахівцям та адмінперсоналу на суму 17,37 тис. грн.;
● надбавка за класність водіям в розмірі 10-25 % від посадового окладу 15
працівникам на суму 10,69 тис. грн.;
● за почесне звання в розмірі 15-40 % посадового окладу 19 науково–педагогічним
працівникам, на суму 5,1 тис. грн.;
● надбавка за престижність у праці виплачено 23 педагогічним працівникам в
розмірі 20 % від посадового окладу на суму 17,43 тис. грн.;
● за спортивне звання в розмірі 10-20 % від посадового окладу 11 працівнику на
суму 2,55 тис. грн.;
● надбавка бібліотекарям 13 працівникам у розмірі 50% на суму 19,5 тис.грн.
Упродовж І кварталу 2015 року підвищення посадових окладів не здійснювалось .
Стипендіальне забезпечення
У І кварталі 2015 році стипендію отримували 2614 студентів, 21 аспірантів і 8
докторантів, курсантів 679 - всього 3322 осіб.
Стипендіальний фонд у І кварталі 2015 році становив 7,9 млн. грн. У І кварталі 2015
року розмір мінімальної академічної (ординарної) стипендії студентам університету
залишився незамінним і становив, відповідно 730 грн. на місяць.
Контингент студентів, що отримують стипендії
Студенти, що отримують стипендії Верховної Ради України
Студенти, що отримують стипендії Президента України
Студенти, що отримують стипендію імені М.Грушевського
Студенти, що отримують стипендії Кабінету Міністрів України
Студенти, що отримують стипендію імені В.Чорновола
Студенти, що отримують іменні стипендії Університету
Студенти – сироти та позбавлені батьківського піклування
Студенти – «чорнобильці»
Студенти з малозабезпечених сімей
Студенти, які є інвалідами
Студенти, які мають сім’ї з дітьми
Студенти за напрямами підготовки педагогічної освіти
Студенти, які навчаються на відмінно
Студенти, які мають середній бал 4-4,49
Всього

Головний бухгалтер

Кількість
стипендіатів у
2014/2015
навчальному році
1
1
5
83
12
4
57
1
226
2224
2614

М.М.Хоменко

