
проект 

Рішення Вченої ради ОДЕК від 02 вересня 2021р. 
з питання " Про заходи щодо забезпечення функціонування університету у вересні – 
грудні 2021р у відповідності до наказу МОН від 13.08.2021р. № 908 «Про розподіл 

видатків споживання державного бюджету між ЗВО " 
 
Згідно з наказом МОН «Про розподіл видатків споживання державного бюджету 
між ЗВО…» від 13.08.2021р. № 908 та Витягом Казначейства зі зміни помісячного 
фінансування загального фонду від 25.08.21р. на виконання цього наказу у вересні-
грудні 2021 р. Одеському державному екологічному університету зменшено вида-
тки споживання по загальному фонду за основною діяльністю на 7 млн 785 тис. 910 
грн., що складає 42,02% обсягу фінансування університету по загальному фонду на 
ці місяці, який був затверджений МОН України у лютому 2021р. З них 4 місяця, що 
залишилося у 2021 році, скоротилося державне фінансування: 

А) фонд оплати праці (далі – ФОП) – на 4 млн 737 тис. 012 грн.  
Б) видатки на оплату комунальних послуг (далі – ОКП) – на 3 млн 048 тис. 898 

грн, тобто всі видатки на ОКП на 4 місяця, що залишилися, повинні бути пере-
несені на спецфонд. 

Тому, якщо зараз не вжити екстраординарних заходів щодо економії по цим видат-
кам у 4 місяця, що залишилися у 2021р, то в університеті вже в листопаді має насту-
пити фінансовий колапс. 
 
У зв'язку з вищезазначеним ректорат університету пропонує затвердити наступні за-
ходи щодо економії ФОП по основній діяльності: 

По загальному та спеціальному фондам – вводяться з 1.09.2021р.: 
1) Зняття всіх надбавок за високі досягнення та напруженість у роботі, вико-

нання особливо важливих завдань, зупинення будь-яких преміювань. В тому 
числі призупинення дії: 
- Порядку процедури визначення ефективності результатів профорієнтацій-
ної/рекламної роботи з метою матеріального заохочення штатних НПП та 
співробітників ОДЕКУ, затвердженого наказом № 243-ОД від 21 грудня 2020 
року; 
- Положення про порядок преміювання працівників в редакції рішення Вченої 
ради університету; 
- Положення про порядок встановлення надбавок до посадових окладів праці-
вникам ОДЕКУ; 

2) Зменшення виплати надбавки педагогічним працівникам в університеті до мі-
німального розміру 5%  

3) Перевід науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персо-
налу на неповний робочий день: скорочення робочого тижня на 17% (НПП – з 
36 до 30 годин/тиждень, НДП – з 40 до 35 годин/тиждень).  

4) Зупинення зарахування за зовнішнім та внутрішнім сумісництвом  



5) Зупинення прийому на роботу на вакантні посади (окрім НПП, у яких закін-
чився строк трудового договору, контракту, а також посади керівників струк-
турних підрозділів університету, які заміщуються за сумісництвом) 

6) переведення на 4 місяця керівних працівників університету (ректор, прорек-
тора, декани) на неповний робочий день (скорочення на 17% – у відповідності 
до зменшення у НПП) 

Додатково по спеціальному фонду по основній діяльності пропонується ввести  
з 1.10.2021р.: 
7) Консервація з 1.10.2021р. польових центрів (баз практики). 

 
Всього по першим чотирьом пунктам економія ФОП та спеціальному фондам по ос-
новній діяльності в університету за попередніми оцінками має скласти за 4 місяця 
близько  

- по загальному фонду - 2180 тис. грн.  
- по спеціальному фонду ( урахуванням виконання п.7 заходів економії) - 1200 

тис. грн. 

Заходи по економії ОКП на 3 млн. грн за 4 місяця 2021 року, що залишилися, бу-
дуть надані господарськими службами додатково. 
 
30.08.2021р. 
С.М. Степаненко 

  



Додаток  
 

У відповідності до наказу МОН України «Про розподіл видатків споживання 
держ. бюджету між ЗВО…» від 13.08.2021р. № 908 та Витягом Казначейства зі 
зміни помісячного фінансування загального фонду від 25.08.21р., навантаження на 
спецфонд Одеського державного екологічного університету у вересні-грудні 
2021року має зрости на 7 млн. 785 тис. 910 грн. Чи може університет витримати це 
додаткове фінансове навантаження? Відповіді на це питання неоднозначні: 

- З одного боку, формально, так це можливо зробити, якщо витратити на ці 4 
місяця майже всі накопичені на депозиті кошти (8,5 млн. грн) 

- З іншого боку, є значні як нормативні, так й фінансові перешкоди реалізації 
цього «простого варіанту» вирішення проблеми, що склалася. Так: 
А) затверджений Планом використання ФОП за спецфондом на 2021р. складає 
17 млн 226 тис. грн. За 6 місяців 2021р. вже використано на оплату праці спів-
робітників університету 7 млн. 270 тис. 677 грн. або в річному розрізі – ця 
сума складе (якщо нічого не скорочувати) не менше 14 541,4 тис. грн. Тобто 
«дозволений законодавством» залишок ФОП по спецфонду, який може бути 
використаний до кінця року, складає: 

17 226 000 – 14 541 354 = 2 млн 684 тис. 646 грн., 

що на 2 млн 052 тис. 366 грн .менше ніж потрібно для компенсування змен-
шення ФОП по загальному фонду. Таким чином, навіть формально, ми не мо-
жемо збільшити видатки на ФОП за 4 місяця по спецфонду більше ніж на 2,7 
млн грн. Значить, у будь-якому випадку, потрібно скоротити видатки ФОП 
по загальному фонду за 4 місяця сукупно не менше ніж на 2 млн. грн 
Б) Викликає дуже серйозні побоювання наявність можливості перенесення з за-
гального на спецфонд комунальних видатків в розмірі 3 млн 048 тис. 898 грн. 
Ці побоювання пов’язані з аналізом ситуації, яка склалася зі спецфондом 
ОДЕКУ за 1-е півріччя 2021року, а саме: видатки університету по ФОП за 
спецфондом склали 100,3% від загальної суми надходжень на спецфонд за 1 
півріччя 2021 р. Тобто, на зарплату за спецфондом ми витрачали більше ніж за-
робляли. А для функціонування університету були потрібні ще кошти на вида-
тки ОКП (за 1-е півріччя витрати зі спецфонду ОКП склали 2 млн 095 тис. 
грн), утримання будівель та споруд і т.д. І ці видатки довелося фінансувати за 
рахунок наших накопичень за минулі роки. І без кардинальних змін ця ситуація 
навіть без скорочень загального фонду, яке відбулося, «з’їсть» за 2-е півріччя 
2021 року з минулих фінансових накопичень додатково не менше 3-4 млн. 
грн. І це без врахування істотного підвищення тарифів, яке очікується вже з ве-
ресня 2021р.! Тому, потрібно вжити заходів по економії по спецфонду як ФОП, 
так й видатків ОКП, які б дозволили привести ФОП у відповідність до надхо-
джень до спецфонду, а видатки на ОКП суттєво не збільшувати у порівняні із 
затвердженим на 2021 рік фінансовим планом ОДЕКУ. 

 

27.08.2021р. 
С.М. Степаненко 


