
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 
 

НАКАЗ 
м. Одеса 

« 16 »  лютого  2022 р. №  15-ОД 
 

«Про заходи щодо реалізації наказу  
  МОН Україні від 11.02.2022р. № 160» 

 
 

Згідно з наказом МОН «Про розподіл видатків споживання державного бюджету 
між ЗВО для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 
2022 році» від 11.02.2022р. № 160 Одеському державному екологічному університету зме-
ншено видатки споживання по загальному фонду за основною діяльністю на 2022 рік на 
16 млн 820 тис. 948 грн., тобто на 31% менше, ніж було попередньо затверджено МОН 
України у січні 2022р.  

У зв'язку з цим та на виконання рішення ректорату університету та Вченої ради Уні-
верситету "Про заходи щодо забезпечення функціонування університету у 2022р у відпо-
відності до наказу МОН від 11.02.2022р. № 160 «Про розподіл видатків споживання дер-
жавного бюджету між ЗВО" 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1) З 01.02.2022р. по загальному та спеціальному фонду основної діяльності зняти всі 
надбавки за високі досягнення та напруженість у роботі, виконання особливо важ-
ливих завдань, зупинити преміювання та надання матеріальної допомоги праців-
никам.  

2) З 01.02.2022р. по загальному та спеціальному фонду основної діяльності змен-
шити виплати надбавки педагогічним працівникам в університеті до мінімального 
розміру 5%. 

3) З 21.02.2022р. по загальному та спеціальному фонду основної діяльності переве-
сти науково-педагогічний персонал на скорочений на 20% робочий тиждень (з 36 
до 28,8 годин/тиждень), встановивши робочими днями понеділок – п'ятниця. 
Встановити, що скорочення робочого часу викладачів не змінює затвердженого 
навчального навантаження та відбувається за рахунок скорочення інших видів ді-
яльності. 
У зв'язку з вище встановленим зав. кафедрами до 05.03.2022р. затвердити відпові-
дні зміни індивідуальних планів роботи викладачів. 

4) З 21.02.2021р. по загальному та спеціальному фонду основної діяльності тимча-
сово зупинити зарахування на зовнішнє та внутрішнє сумісництво (суміщення) 
вакантних (тимчасово вакантних) посад (окрім заміщення вакантних посад керів-
ників структурних підрозділів університету). 



З 30.04.2022р. зупинити трудові відносини з працівниками, які станом на 17.02. 
зараховані за зовнішнім та внутрішнім сумісництвом (суміщенням) вакантних 
(тимчасово вакантних) посад (окрім посад керівників структурних підрозділів та 
НПП КВП університету). 

5) З 21.02.2021р. по загальному та спеціальному фонду основної діяльності тимча-
сово зупинити прийом на роботу на вакантні посади (окрім НПП, у яких закінчи-
вся строк трудового договору/контракту, та заміщення вакантних посад керівни-
ків структурних підрозділів університету). 

6) Затвердити план заходів по економії видатків на комунальні послуги, представле-
ний господарською частиною університету (додається). 

7) До кінця адаптивного карантину по COVID-19 подовжити дистанційний режим 
організації освітнього процесу  

8) З 01.03.2022р.:  

8.1. до кінця адаптивного карантину по COVID-19 надати відпустку без збере-
ження заробітної плати співробітникам бібліотеки; 

8.2. перевести на скорочений на 40% робочий тиждень (з 40 до 24 годин/тиж-
день): 

- навчально-допоміжний персонал кафедр на скорочений на 40% робочий ти-
ждень (з 40 до 24 годин/тиждень), встановивши робочими днями понеділок, 
середа та четвер, не змінюючи графіку щоденного робочого часу; 

- працівників відділів з організації виховної роботи, наукової роботи студен-
тів, центру інформаційних технологій, центру прогнозів, редакційно-видав-
ничого відділу), встановивши робочими днями понеділок, середа та четвер, 
не змінюючи графіку щоденного робочого часу; 

- працівників господарського та обслуговуючого персоналу (за окремим спи-
ском), за затвердженим відділом кадрів графіком робочого часу. 

9) Адміністрації університету до 01.05.2022р. підготувати обґрунтовані пропозиції 
щодо альтернативних шляхів подальших можливостей функціонування універси-
тету в умовах гострого дефіциту бюджетних коштів, в т.ч. скорочення керівного 
адміністративного складу, науково-педагогічних працівників та навчально-допо-
міжного персоналу, оптимізація кількості освітніх програм, структурних підрозді-
лів, консервація окремих підрозділів та будівель університету тощо 

10) Планово-фінансовому відділу внести зміни до Кошторису університету на 2022 
рік у відповідності до Витягів Держказначейства щодо змін помісячного фінан-
сування загального фонду університету на 2022 рік. 

11)  Встановити, що реалізація заходів, передбачених пунктами 1 - 8 цього наказу, 
здійснюється згідно з окремими наказами, в яких конкретизуються коло співро-
бітників, до яких застосовуються зазначені заходи з економії фонду оплати праці 
та видатків на комунальні послуги. 

12)  Встановити, що у разі недостатності встановлених у пунктах 1 - 8 цього наказу 
заходів, що призводить до дефіциту коштів на оплату праці та спожитих комуна-
льних послуг, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ кадрів невідкладно 
виносять на ректорат пропозиції щодо додаткових заходів економії. 



13)  Керівникам структурних підрозділів університету терміново провести роз'ясню-
вальну роботу щодо вимушеності та гострої необхідності зазначених заходів по 
економії фонду оплати праці та видатків на комунальні послуги для забезпе-
чення подальшого функціонування університету. 

 
Ректор                                                               С.М. Степаненко 

 
Проект вносить                                                                              Узгоджено: 

ректорат                                                                                       Голова ППОП ОДЕКУ 
                                                                                                      Боярінцев Є.Л. 

                                                                                                       Головний бухгалтер 

                                                                                                       Перший проректор 

                                                                                                       Проректор по НР 

                                                                                                       Проректор по НМР 

                                                                                                      Проректор з НПДтаРУ 

                                                                                                       Начальник ВК 

                                                                                                       Юрисконсульт 

 



Додаток до п. 7 наказу  № 15-ОД від 16.02.2022 року 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
по економії видатків на комунальні послуги 

 
№№ 
п/п Найменування заходу Строки Відповідальна особа Примітка 

1. Розробити пропозиції відключення та включення еле-
ктромереж навчально-лабораторних корпусів, гурто-
житків, спортивного комплексу ОДЕКУ щодо забез-
печення роботи університету у вказаний період ро-
боти згідно наказу 
 

До 
21.02.2022р. 

Селютін О.В. – головний енергетик Окремий 
план  

2. Зменшити на 70% постачання теплоносія до НЛК № 1 
 

З 17.02.2022 Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
 

 

3. Припинити 100% постачання теплоносія до НЛК № 2 
та гуртожитку № 3 
  

З 17.02.2022 Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 

 

4. Зменшити на 75% постачання теплоносія до спортко-
мплексу університету 
 

З 
21.02.2022р. 

Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
Літвінович Н.В. - начальник спорткомплексу 
 

 

5. Скоротити мінімум на 75% споживання електричної 
енергії у спорткомплексі університету 
 

З 
21.02.2022р 

  

6. На час відключення теплоносіїв по НЛК № 2 та змен-
шення подання теплоносія до НЛК №1 заборонити ви-
користання в приміщеннях електрообігрівальних при-
ладів – калорифери, кондиціонери) 

З 17.02.2022 Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
Поярко А.В. – комендант НЛК № 1 
Лиходєд А.П. – комендант НЛК № 2 
Богатиренко С.Г. – начальник відділу охорони 
праці 

 

7. Законсервувати на час дистанційного навчання побу-
тові приміщення та відключити стояк водопостачання 
(стояк туалетів з боку Макаренка) НЛК № 2  
 

З 14.02.2022 Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
Лиходєд А.П. – комендант НЛК № 2 

 



8. Відділу охорони контролювати виконання наказів по 
ОДЕКУ № 10-ОД від 29.01.2021 р. «Про встановлення 
протипожежного режиму» та №  70- ОД від 12.04.2021 
р. «Про призначення відповідальних осіб  за протипо-
жежний стан в усіх структурних підрозділах» 
 

Постійно Богатиренко С.Г. – начальник відділу охорони 
праці 

 

9. По гуртожитку № 1:  
 

1. відключення електроенергії з 10.00 до 15.00 в робочі 
дні (за згодою з студентським активом). 
 

2. змінити графік подачі гарячої води, а саме: здійсню-
вати подачу ГВ з ранок 7.00 до 9.00, у вечорі 19.00 до 
22.00 
 

З 22.02.2022 Селютін О.В. – головний енергетик 
Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
Громійчук М.М. – директор студмістечка 
Плахотнюк М.Л. – зав. гуртожитком № 1 
Фролова Ю.М. – комендант гуртожитку № 2 
Селезньова А.П. – комендант гуртожитку № 3 

 

10. Постачання теплоносія з газової котельні для гурто-
житків № 1 та № 2 здійснювати по мінімальним пока-
зникам 

З 
22.02.2022р. 

Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
Подоусов О.Ю. – начальник газової котельні 
Громійчук М.М. – директор студмістечка 
Плахотнюк М.Л. – зав. гуртожитком № 1 
Фролова Ю.М. – комендант гуртожитку № 2 

 

11. На час дії наказу відмовитись від використання місь-
кої лінії зв’язку (абонентські номери VEGA), залиши-
вши тільки номера оперативного зв’язку (ректор, 
приймальна ректора, проректора, відділ охорони, гур-
тожиток № 1, гуртожиток № 2, приймальна комісія, 
відділ ЕДБО, кафедра військової підготовки - по од-
ному абонентському номеру) 
Господарській частині повести роботи по укладанню 
Додаткових угод до діючих договорів по телефонії на 
зменшення використання абонентських номерів. 

З 
01.03.2022р. 

 
Нікітко О.О. – головний інженер 
Чернявська М.О. – начальник ЕТВ 
 

 

12. Щотижнево відслідковувати показники споживання 
комунальних послуг об'єктами університету та при не-
обхідності вносити додаткові пропозиції щодо скоро-
чення споживання 

постійно Крачковська М.А.  

 
Проректор з НПД та РУ                                                                 Крачковська М.А. 


