
Рішення  
Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 12.03.2015 року 
 

1. Розгляд і затвердження фінансового звіту за 2014 рік і плану 
фінансової діяльності університету на 2015 рік. (доп. головний 
бухгалтер Громик Т.О.). 
 
Ухвалили:  

 Фінансовий звіт за 2014 рік затвердити. 
 Впродовж 2015 року продовжувати режим суворої економії державних 

коштів відповідно до Постанови КМУ від 1.03.2014 р. № 65 «Про 
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» шляхом 
економії видатків на комунальні послуги. 

 Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів 
на спеціальний рахунок університету шляхом розширення платних послуг 
та збільшення послуг від реалізації продукції навчально-дослідного 
господарства,ботанічного саду, продукції тваринництва, держбюджетних і 
госпдоговірних тематик. 

 Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів 
від отримання благодійних внесків фізичних та юридичних осіб. 

 При формуванні штатного розпису на 2015 рік керуватись 
нормативами,визначеними постановою КМУ від 17.08.2002р № 1134 « Про 
затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів наукового ступеня кандидата наук на одну штатну посаду 
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і ІУ 
рівня акредитації та наказу МОН від 26.09.2005р № 557 «Про 
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ » в 
межах затвердженого фонду заробітної плати. 

 
2. Звіт про наукову і міжнародну діяльність університету та шляхи їх 

покращення (доп. перший проректор з науково-інноваційної та 
міжнародної діяльності, доцент Гаврилянчик Р.Ю.) 
 
Ухвалили:  
 Звіт першого проректора з науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності про підсумки науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності Гаврилянчика Р.Ю затвердити. 
 Активізувати виконання господарсько-договірних тематик і 2015 
року довести їх обсяг до рівня не менше двох тем на кожну кафедру 
університету. 



 Науковим консультантам, керівникам аспірантів та здобувачів 
дисертаційних робіт в поточному році контролювати наукову роботу з 
послідуючими обговореннями про виконання їх індивідуального плану 
на засіданнях кафедр. 
 Завідувачам кафедр та науковим підрозділам університету на 
черговому засіданні розглянути роботу наукових лабораторій і 
проаналізувати можливості для ліцензування та сертифікації їх 
діяльності для забезпечення можливості надання комерційних послуг. 
 Дирекціям інститутів надати у відділ міжнародних зв’язків 
пропозиції щодо співпраці з університетом м. Оснабрюк (Німеччина) 
по інших проектах; 
 Зобов’язати всіх завідувачів кафедр та директорів інститутів 
надати пропозиції щодо співпраці по грантових програмах 
"ЕРАЗМУС+" та інших програмах. 
 Для вчасного видання «Збірника наукових праць ПДАТУ» до 
початку роботи наукової конференції зобов’язати всіх науково-
педагогічних працівників подавати матеріали статей до 1 листопада 
попереднього року. 
 З метою розширення міжнародної діяльності, відповідності 
сучасним вимогам до присвоєння вчених звань тощо науково-
педагогічним працівникам університету активізувати вивчення 
іноземних мов (англійська, німецька, польська та інші). • 
 НДІКК ім. О. Алексеєвої, Навчально - науковій лабораторії 
«Сад», Навчально-дослідному господарству "Поділля" активізувати і 
налагодити роботу для вирощування та реалізації насіннєвого і 
садивного матеріалу. 

 
3. Розгляд та затвердження статуту університету (доп. перший 

проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності, доцент 
Гаврилянчик Р.Ю.). 

 
Ухвалили: 
 Інформацію першого проректора з науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності про структуру і основний зміст Проекту 
статуту ПДАТУ (нова редакція) прийняти до відома. 

 Розглянувши пропозиції членів ради внести зміни і доповнення до 
проекту Статуту ПДАТУ. 

 Подати Конференції трудового колективу проект Статуту ПДАТУ 
(нова редакція) для погодження до 19 березня 2015 року. 
 
Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 

 

 


