
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

від 01 березня 2019 року (протокол №7) щодо затвердження річного фінансового звіту 
та фінансового плану інституту 

 
Заслухавши та обговоривши звіт начальника планово-фінансового відділу Панченко 

О.Д. щодо фінансово-економічного стану інституту в 2018 році та планово-фінансових 
показників на 2019 рік, Вчена рада відзначає, що намітилася стала тенденція до 
збільшення надходжень коштів спеціального фонду та зменшення загального фонду.  

Лише за останні 3 роки кошти спеціального фонду зросли з  
11 256,4 тис. грн. до 16787,2 тис. грн. (ріст 149,1%). У той же час у 2018 році відносно 2017 
спостерігається зменшення фінансування по загальному фонду на 2668,8 тис. грн. У 2019 
році бюджетні призначення доведені в сумі 10779,1 тис. грн., що на 1727,6 тис. грн. менше 
ніж у минулому. Зменшення фінансування пов’язане із падінням контингенту студентів, що 
навчаються за рахунок бюджету. 

Надходження коштів від лабораторій рослинництва і тваринництва протягом 2017-
2018 рр. збільшилося з 7766,7 тис. грн. до 9665,7 тис. грн. з ПДВ (ріст 124,4 %). У 1,3 рази 
збільшилися надходження коштів від послуг їдальні. 

 
З метою поліпшення стану фінансово-економічного забезпечення інституту в 2019 

році та оптимізацію дохідної частини з урахуванням кошторису видатків на 2019 рік, Вчена 
рада ухвалює: 

1. Збільшити надходження коштів спеціального фонду за рахунок суттєвого 
збільшення контингенту студентів та надання додаткових освітніх послуг понад норми, 
установлені навчальними планами.  
Відповідальні: Демчук І.О., декани факультетів. 

2. Залучити додаткове фінансування шляхом науково-дослідної роботи на 
замовлення підприємств, установ організацій, отримання державних та недержавних 
грантів, цільового фінансування за програмами міжнародних організацій. 
Відповідальні: Демчук І.О., Івановський А.В., Пунтус Д.М., декани факультетів.  

3. Від навчально-виробничої діяльності інституту розглянути питання щодо 
додаткового надходження коштів до спеціального фонду інституту. Відповідальні: Пунтус 
Д.М., Царук І.В., Клименко О.М. 

4. Адміністративно-господарській частині та службі головного інженера 
забезпечити постійне раціональне використання комунальних послуг та енергоресурсів. 
Відповідальні: Івановський А.В., Гескін Д.В. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 
 


