
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 
 

НАКАЗ 
м. Одеса 

« 03 »  січня  2023 р. №  2-ОД 
 
 

«Про зміни до фінансового плану   
  ОДЕКУ на 2022 рік» 

 
На виконання рішення Вченої ради Одеського державного екологічного 

університету від 27.12.2022 року  
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити зміни до фінансового плану Одеського державного екологі-

чного університету. на 2022 рік (додаються). 
2. Бухгалтерії (Мансарлійська Т.М.), планово-фінансовому відділу (Бонда-

ренко В.М.) та всім іншим структурним підрозділам та посадовим особах уніве-
рситету внести відповідні корективи до кошторису університету на 2022 рік та 
керуватися зміненим фінансовим планом ОДЕКУ при звітуванні про підсумки 
фінансово-господарської та іншої діяльності у 2022 році. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе. 
 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
 
 

Проект вносить     Узгоджено 
Бухгалтерія      Перший проректор 

       Проректор з НР 

       Проректор з НМВ 

       Проректор з НПД та РУ 

       Начальник ПФВ 

       Юрисконсульт 
 



Додаток до наказу 
від 03.01.2023р. №____-ОД 

 
 

ЗМІНИ до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  ОДЕКУ на 2022 рік, 
затвердженого рішенням Вченої ради 31.03.2022р.  

(наказ №35-ОД від 01.04.2022р.) 
 
 

1. Загальні обсяги надходжень у 2022 році: 
1.1. Загальний фонд 
- основна діяльність зменшення на 1 млн. 690,9 тис. грн 
- стипендіальний фонд зменшення на             630,0 тис. грн 
- наукова діяльність зменшення на              52,1 тис. грн 
1.2. Спеціальний фонд 
- основна діяльність 
  +інші джерела надходжень збільшення на 3 млн. 176,2 тис. грн 
- наукова діяльність збільшення на              25,2 тис. грн 

2. Загальні обсяги видатків у 2022 році: 
2.1. Загальний фонд 
- основна діяльність зменшення на 1 млн. 690,9 тис. грн 
В тому числі: 
- фонд оплати праці зменшення на 1 млн. 346,2 тис. грн 
- видатки на студентів-сиріт збільшення на            227,6 тис. грн 
- комунальні послуги зменшення на             998,0 тис. грн 
- інші видатки збільшення на            426,5 тис. грн 
- стипендіальний фонд зменшення на             630,0 тис. грн 
- наукова діяльність зменшення на             52,1 тис. грн 
В тому числі: 
- фонд оплати праці зменшення на             52,1 тис. грн 
- комунальні послуги змін немає 

2.2. Спеціальний фонд 
- основна діяльність+інші джерела збільшення на 3 млн. 176,2 тис. грн 
В тому числі: 
- фонд оплати праці зменшення на             523,4 тис. грн 
- комунальні послуги зменшення на 2 млн. 240,8 тис. грн 
- інші видатки зменшення на             623,8 тис. грн 

- наукова діяльність збільшення на              25,2 тис. грн 
В тому числі: 
- фонд оплати праці змін немає 
- комунальні послуги змін немає 
- інші видатки змін немає 
 
 
 
Начальник планово-фінансового відділу                                                  В.М. Бондаренко 
 


