
Рішення  

Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету  

від 02.03.2017 року 

 

1. Розгляд і ухвалення річного фінансового звіту за 2016 рік і 

фінансового плану на 2017 р. (доп. головний бухгалтер Громик 

Тетяна Олександрівна) 

 

Вирішили:  

1. Інформацію головного бухгалтера Громик Т.О. по питанню «Розгляд і 

ухвалення річного фінансового звіту за 2016 рік і фінансового плану на 2017 

р.» затвердити. 

2.Для забезпечення виконання доведеного МОН кошторису доходів по 

спеціальному фонду університету продовжувати збільшувати обсяги 

надходження коштів на спеціальний рахунок університету шляхом 

розширення та збільшення послуг від реалізації продукції науково-

виробничого центру «Поділля», ботанічного саду, продукції тваринництва, 

госпдоговірних тематик (Відповідальні: ректор Іванишин В.В., головний 

бухгалтер Громик Т.О., термін – постійно). 

3.Продовжувати збільшувати обсяги надходження коштів від отримання 

благодійних внесків фізичних та юридичних осіб (Відповідальні: головний 

бухгалтер Громик Т.О., термін – постійно). 

4.При формуванні штатного розпису на 2017 рік керуватись нормативами, 

визначеними постановою КМУ від 17.08.2002 р. №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 IV рівня 

акредитації та наказу МОН від 26.09.2005 р. №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. (Відповідальні: ректор Іванишин 

В.В., головний бухгалтер Громик Т.О., термін – постійно). 

 

2.Ефективність освітньо-педагогічної роботи в Кіцманському технікумі і 

шляхи її покращення (доп. директор технікуму Філіпчук Юрій Михайлович) 

 

Вирішили:  

1.Інформацію директора технікуму Філіпчука Ю.М. по питанню 

«Ефективність освітньо-педагогічної роботи в Кіцманському технікумі і 

шляхи її покращення. прийняти до відома. 



2. Зобов’язати дирекцію технікума провести роботу по залученню 

випускників для вступу на відповідні спеціальності університету не менше 

75% від числа випускників (відповідальний: директор технікуму Філіпчук 

Ю.М., термін – до 1 серпня 2017 р.). 

3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл 

Чернівецької області для вступу в технікум для виконання ліцензованих 

обсягів прийому (відповідальний: директор технікуму Філіпчук Ю.М., термін 

– до 1 серпня 2017 р.). 

4. Педагогічному колективу технікуму у своїй освітянській діяльності 

дотримуватися ліцензійних вимог (відповідальний: дирекція технікуму, 

термін – постійно). 

 

Вчений секретар, доцент Печенюк В.І. 
 

 

 

 

 

 


