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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

На виконання рішення ректорату Одеського державного екологічного 

університету від 31 січня 2022 року, вношу на розгляд адміністрації ОДЕКУ 

пропозиції щодо індексації освітньо-наукових послуг, які надаються у 2022 

році структурними підрозділами університету.  

 

Офіційний індекс інфляції за 2021 рік склав 10%, максимальне значення 

коефіцієнту індексації послуг Кінд.= 1,10. 

 

І. Пропозиція начальника планово-фінансового відділу університету 

- встановити єдиний для всіх видів послуг, які підпадають у 2022 році під 

індексацію, максимально можливий коефіцієнт Кінд.= 1,10. 

 

ІІ. Пропозиція головного бухгалтеру університету – встановити 

коефіцієнт Кінд менше ніж його максимальне значення, але єдиний вся всіх 

спеціальностей, форм навчання та років підписання договору (років 

навчання).  

У випадку диференційованого підходу до встановлення значень 

коефіцієнту Кінд значно збільшуються обсяги роботи, співробітники 

бухгалтерії фактично повинні перейти до індивідуального визначення суми 

індексації для кожного зі здобувачів контрактної форми навчання. 

 

ІІІ. Пропозиції проректора з навчальної роботи – в 2022 році 

дотримуватися принципів, які були застосовані у минулому 2021 році, та 

провести індексацію за таким принципом: 

1. Для діючих в 2022 році договорів (контрактів), які були зареєстровані 

до 01 березня 2020 року: 

- індексація для громадян України всіх спеціальностей та форм навчання 

тощо встановлюється Кінд.= 1,05; 

- індексація для іноземних громадян всіх спеціальностей та форм 

навчання, контракти з якими підписані в національній валюті України, 

встановлюється Кінд.= 1,05; 

- для іноземних громадян, контракти з якими підписані у доларах США, 

індексацію не проводити. 

2. Для діючих у 2022 році договорів (контрактів), які були зареєстровані 

після 01 березня 2020 року: 

- індексація для громадян України, підготовка яких здійснюється за 

денною та заочною формами навчання РВО молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра спеціальностей 101, 103, 183, 193, 207 встановлюється з Кінд.= 1,05; 



- індексація для громадян України та іноземних громадян, підготовка 

яких здійснюється за денною формою навчання РВО молодшого бакалавра, 

бакалавра, магістра спеціальностей 051, 073, 122, 281 у 2022 році не 

проводиться; 

- індексація для громадян України та іноземних громадян, підготовка 

яких здійснюється за заочною формою навчання РВО молодшого бакалавра, 

бакалавра, магістра спеціальностей 051, 073, 122, 281 встановлюється з  

Кінд.= 1,05; 

3. Підготовка докторів філософії (незалежно від дати підписання 

контракту): 

- для громадян України всіх спеціальностей та форм навчання індексація 

проводиться з Кінд.= 1,05; 

- для іноземних громадян всіх спеціальностей та форм навчання 

індексація у 2022 році не проводиться. 

4. Всі інші види освітніх та наукових послуг на підставі діючих 

договорів (контрактів), у тому числі підготовка «офіцерів запасу», 

індексуються з коефіцієнтом Кінд.= 1,05. 

5. Для відокремленого структурного підрозділу Одеського фахового 

коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ незалежно від дати підписання 

договору, спеціальності та форми навчання встановити коефіцієнт індексації 

на рівні Кінд.= 1,05. 

 

Пропозиція щодо встановлення Кінд. актуальна, якщо право прийняття 

такого рішення у новій редакції статутних документів не віднесена до 

повноважень керівництва коледжу 

 

 

Перший проректор                                                            М.Г. Сербов 

 

12.02.2022р. 


