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Динаміка доходів університету по основній діяльності
синя лінія – Держбюджет; червона лінія – спецфонд (платні послуги та інші надходження)
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Доходи університету (тис. грн.) у 2020 році,
загальний (57706,3 )+ спеціальний (17536,3) фонди,
разом по основній та науковій діяльності

Загальний фонд
77%

Спеціальний фонд
23%

- По загальному фонду – зменшення доходів у порівнянні з 2019р. на 3,6%
Основна причина – зменшення на 2,37 млн. грн фінансування з МОН науки;
- По спеціальному фонду – зменшення доходів у порівнянні з 2019р. на 16,4%
через зменшення доходів практично по всіх статтях (навчання, гуртожитки, …)

Доходи університету у 2020 році
спеціальний фонд (основна діяльність + інші надходження,
без науки) всього 17174,2 тис.грн
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- Зменшення доходів по відношенню до 2019 року на 15,4% або на 3 млн 125 тис. грн ;

Динаміка доходів університету від надання
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Динаміка доходів університету від надання
послуг проживання у гуртожитках
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Динаміка доходів університету від розміщення
тимчасово вільних коштів на депозиті
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Виконання показників фінансового плану ОДЕКУ
на 2020 р. за доходами

Загальні обсяги доходів (фінансування)
1. Основна діяльність (загальний фонд):
2020 рік (план)
– 54 млн 883,8 тис. грн
2020 рік (факт)
– 57 млн 335,0 тис. грн (104,5%)

2. Основна діяльність + інші джерела (спеціальний фонд)
2020 рік (план)
– 19 млн 200,0 тис. грн
2020 рік (факт)
– 17 млн 174,2 тис. грн (89,4%)
3. Наукова діяльність (загальний фонд):
2020 рік (план)
–
360,0 тис. грн
2020 рік (факт)
–
371,3 тис. грн (103,1%)
4. Наукова діяльність (спеціальний фонд):
2020 рік (план)
–
500,0 тис. грн
2020 рік (факт)
–
362,1 тис. грн (72,4%)
без врахування НР по КВП
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Динаміка видатків університету по основній діяльності
(без науки)
синя лінія – Держбюджет; червона лінія – спецфонд (платні послуги та інші надходження)
56 000,0

тис. грн

Видатки загального фонду (фінансування
з МОН) за 5 років зросли на 37,0%
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Видатки університету у 2020 році
загальний фонд (основна+наукова діяльність)
всього (57335,0 + 371,3) тис.грн
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По відношенню до 2019 року видатки загального фонду (фінансування МОН):
- Загальні видатки по загальному фонду зменшилися на 3,7% (через науку –
зменшення видатків майже на 2 млн. грн)
- Видатки на оплату праці зменшилися на 8,9% (на 3,4 млн. грн)
- Видатки на комунальні послуги збільшилися на 18,7%
- Інші видатки (без врахування стипендій студентів) збільшилися на 43,8%

Динаміка доходів і видатків університету за спецфондом
(основна діяльність + наука + інші надходження)
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Зростання загальних доходів ОДЕКУ по спецфонду
з 2016 по 2020 рік - на 18,0 %
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Зростання загальних видатків ОДЕКУ по спецфонду
з 2016 по 2020 рік - на 66,6 %
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Динаміка доходів (навчання + оплата за гуртожитки) і
видатків за спецфондом (ФОП + комунальні послуги)
20 000,0

тис.грн

18 000,0

16 000,0

14 000,0

12 000,0

Зростання доходів ОДЕКУ за 2-ма
статями з 2016 по 2020 рік - на 22,5 %
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Зростання видатків ОДЕКУ по спецфонду
за 2-ма статями з 2016 по 2020 рік - на 96,4 %
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Динаміка питомої ваги видатків на ФОП + комунальні
послуги у загальній структурі видатків спецфонду
100,0

Зростання мінімальної зарплати:
2017р. – на 122,4%
2018р. – на 16,3%
2019р. – на 12,1%
2020р. – на 15,4%
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Видатки університету у 2020 році по
спеціальному фонду (основна+наукова діяльність)
всього (19504,5 + 220,7) тис.грн
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По відношенню до показників видатків спеціального фонду ОДЕКУ в 2019 р.:
- Загальні видатки по спеціальному фонду у 2020 році збільшилися на 2,6%
- Видатки на оплату праці зросли на 3,0%; (по загал. фонду зменшилися на 8,9%)
- Видатки на комунальні послуги зменшилися на 20,7%; (по загальному фонду
видатки зросли на 18,7%)
- Видатки на придбання зменшилися у порівнянні з 2019р. майже в 3 рази
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Виконання показників фінансового плану ОДЕКУ
на 2020 р. за спеціальним фондом

Структура видатків (спеціальний фонд)
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Всього видатків за кодами «Основна діяльність + Інші джерела»
здійснено на 19 млн. 504,5 тис. грн. Фінансовий план 2020 р. виконано
на 90,5%. В тому числі:
- фонд оплати праці
– 14 млн 232,5 тис. грн (на 109,4%)
- комунальні послуги
– 2 млн 588,3 тис. грн (на 64,1%)
- утримання закладу
–
668,8 тис. грн (на 98,2%)
- відрядження
–
21,8 тис. грн (на 27,2%)
- капітальні видатки
– 1 млн 993,1 тис. грн (на 53,1%)
Всього видатків за науковою діяльністю здійснено на 220,7 тис. грн.
Фінансовий план 2020 р. виконано на 44,1%. В тому числі:
- фонд оплати праці
- відрядження
- комунальні послуги
- капітальні видатки
- інші видатки

– 452,6 тис. грн (на 63,1% )
– 3,5 тис. грн (на 23,3%)
– 0,0 тис. грн (план не виконано повністю)
– 0,0 тис. грн (план не виконано повністю)
– 7,3 тис. грн (на 45,6%)
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Дякую всіх за увагу!
Проект рішення Вченої ради від 25.02.2021р.

1) Фінансовий звіт університету за 2020 рік затвердити
2) Доручити ректорату університету розробити заходи щодо:
- збільшення доходів університету, в першу чергу від надання
освітніх послуг та науковій діяльності;
- приведення видатків університету по спеціальному фонду у
відповідність з фінансовим планом на 2021 рік

