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ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКІВ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ ЗГІДНО КОНТРАКТУ
ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами
на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти.
Державне замовлення та договірні зобов'язання по підготовці спеціалістів
для потреб народного господарства, в тому числі на комерційних засадах, з
урахуванням корегування обсягів державного замовлення, виконано повністю.
Підготовлено: молодших спеціалістів – 180, бакалаврів – 1389, спеціалістів – 796,
магістрів – 137, загалом – 2502.
За звітний період в університеті функціонувало 7 спеціалізованих вчених рад
з захисту докторських (5 рад ) і кандидатських дисертацій (2 ради) за 12
спеціальностями. Протягом звітного періоду науковцями університету було
захищено 2 докторських та 15 кандидатських дисертацій. В 2016 році за третім
рівнем вищої освіти було ліцензовано 16 спеціальностей для підготовки фахівців
за освітньо-науковим ступенем доктора філософії.
В докторантурі університету навчається 10 докторантів з них 8 – бюджет та
2 за контрактом, а в аспірантурі – 91 здобувач, з них 36 осіб за очною формою
навчання, 32- за заочною, 23 – за контрактом.
6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників
вищого навчального закладу.
У звітному році за програмами перепідготовки захистили дипломи
спеціаліста 74 слухача.
Підвищення кваліфікації викладачами університету здійснювалося за
програмами Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення СНУ
ім. В. Даля, а також шляхом стажування на підприємствах або сторонніх закладах
післядипломної освіти.
У 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшилася кількість сторонніх
слухачів, які проходили підвищення кваліфікації на базі кафедр СНУ ім. В. Даля за
актуальними курсами. Якщо у 2015 році відповідний контингент слухачів становив
141 особи, то у 2016 році вже 228 особи навчалися в підрозділі університету за
різноманітними програмами.
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У звітному періоді найбільш популярними курсами підвищення кваліфікації
були такі:
- вивчення англійської мови;
- психологія і педагогіка;
- дефектологія в патопсихології;
- основи бухгалтерського обліку;
- основи Web- програмування, що передбачає вивчення різноманітних
комп’ютерних програм.
Основними споживачами пропонованих курсів були викладачі навчальних
закладів; безробітні, які направлялися міськими центрами зайнятості; особи, яким
останні видавали ваучери на навчання; працівники державних органів влади та
інші зацікавлені особи.
Зріс в порівнянні з 2015 роком контингент слухачів на курсах довузівської
підготовки. Якщо у 2015 році лише 47 слухачів відвідували відповідні заняття, то у
2016 році – 117 осіб. Основну частину цих слухачів становили учні 11-го класу
різних шкіл міст і прилеглих населених пунктів. Проведені курси довузівської
підготовки допомогли більшості випускників шкіл краще підготуватися до вступу
у вищі навчальні заклади України.
У 2016 році розпочато навчання зацікавлених осіб (в тому числі і викладачів
університету) за програмами MICROSOFT IMAGINE ACADEMY, що передбачає
вивчення Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2013, Excel 2013,
PowerPoint 2013, HTML5, Java та інших сучасних ІТ - програм.
6.3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
вищого навчального закладу.
В університет у 2016 році за всіма формами навчання прийнято: за
програмами підготовки молодших спеціалістів – 255 осіб; бакалаврів – 1145 осіб;
спеціалістів – 800 осіб; магістрів – 895 осіб. Загалом – 3095 осіб.
6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності.
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти навчальним
закладом дотримуються.
6.5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна
діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження
результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науковотехнічне співробітництво.
Наукова та інноваційна діяльність в університеті здійснювалася через його
структурні наукові підрозділи, до яких належать: НДІ духовного розвитку людини,
НДІ “Іскра”, 7 спільних філій МОН та НАН України, 10 галузевих НДЛ, тощо.
Пошук інвесторів на наукові дослідження та на впровадження їх результатів
провадився через низку заходів. Результати наукових досліджень висвітлювалися
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на різного рівня конференціях та публікувалися у наукових виданнях університету.
У 2016 році університет став організатором 14 міжнародних та 5 Всеукраїнських
конференцій. Результати наукових досліджень студентів доповідались на 10
конференціях (5-міжнародні), опубліковані в 33 статтях та 575 тезах доповідей. В
університеті видається Вісник Східноукраїнського національного університету ім.
В. Даля, який є фаховим виданням України та 10 збірників наукових праць, 3 з
яких включені до міжнародних наукометричних баз даних.
У 2016 році в університеті виконувалось 7 НДР, які фінансуються з
держбюджету у обсязі понад 2,5 млн. грн. На новий конкурс наукових проектів до
МОН України було подано 5 запитів.
Всі результати науково-дослідних робіт, які виконувалися в університеті
впроваджено в начальний процес та частково у виробництво. Рівень наукових
досліджень практично за всіма напрямками відповідає світовому.
Університет має 142 угоди із закордонними навчальними та науковими
закладами та є членом 9 міжнародних асоціацій.
Протягом 2016 року університетом виконувались колективні та індивідуальні
гранти. Серед колективних слід зазначити:
- «Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і
промислових областях». Основною метою проекту є підготовка нового покоління
техніків і наукових співробітників, здатних здійснювати конструктивний розвиток
в оцінці та забезпеченні кібербезпеки.
- «Розвиток лідерського потенціалу та формування системи управління
змінами в діяльності переміщеного університету», який адмініструється
Британською Радою в Україні.
- «Internet of Things» (Інтернет речей). Основною метою проекту є створення
міжнародних магістерських та докторських програм з інтеграції технологій
зберігання та обробки даних та новітніх парадигм IT.
- Програма «Інтернаціоналізація вищої освіти». Метою програми є
здійснення ознайомчих візитів до Великої Британії (Лідського університету)
наукових співробітників кафедри залізничного, автомобільного транспорту та
підйомно-транспортних машин.
- Проект «Фестиваль культур англомовних країн», який адмініструвався
Відділом преси, освіти і культури Посольства США з метою надання коштів для
презентації студентами та іншими зацікавленими особами культур англомовних
країн.
Результати роботи університету було відзначено на VII Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти 2016» і нагороджено як переможця рейтингового
конкурсу Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».
Протягом 2016 року в СНУ ім. В. Даля виконувалися наступні грантові
проекти: Міжнародний проект «Доступність вищої освіти для студентів з
фізичними обмеженнями» за програмою «Фулбрайт в Україні».
1. Грант на Відновлення функціонування евакуйованого до м. Сєверодонецьк
університету. Проект дозволить забезпечити нормальні умови проживання для
переселенців-студентів та співробітників.
2. Проект «Лідерство та управління змінами в вищій освіті» (La MANCHE).
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3. Проект «Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні та Молдові»,
метою якого є ініціація національних процесів зі створення правової бази, яка
сприяє прискоренню процесу інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в
Білорусі, Молдові та Україні.
4. Проект Еразмус Мундус «ГЕРМЕС», направлений на мобільність
студентів та викладачів, що спеціалізуються у сфері гуманітарних наук.
5. Проект TEMPUS SEREINE «Модернізація післядипломної освіти з безпеки
і стійкість в гуманітарних і промислових областях». Основною метою проекту є
підготовка нового покоління техніків і наукових співробітників, здатних
здійснювати конструктивний розвиток в оцінці та забезпеченні кібербезпеки.
6. Проекти «Розвиток лідерського потенціалу та формування системи
управління
змінами
в
діяльності
переміщеного
університету»
та
«Інтернаціоналізація вищої освіти», які адмініструються Британською Радою в
Україні.
7. Проект «Фестиваль культур англомовних країн», який адмініструвався
Відділом преси, освіти і культури Посольства США з метою надання коштів для
презентації студентами та іншими зацікавленими особами культур англомовних
країн.
8. Проект "Квітуча громада, або Ми можемо разом!". Захід реалізується в
рамках пілотного проекту "Внутрішньо переміщені особи в трьох містах України:
плани, перспективи, можливості для примирення" за підтримки Українського
Жіночого Фонду, Інституту Миру США і Глобального Фонду для Жінок. Метою
проекту є – створити красу та гармонію навколо, відтворити творче середовище,
яке б надихало на взаємодію, підтримку, взаємодопомогу та мир.
9. Проект «Internet of Things» (Інтернет речей), основною метою якого є
створення міжнародних магістерських та докторських програм з інтеграції
технологій зберігання та обробки даних та новітніх парадигм IoT.
10. Підписано угоду для реалізації Програми Еразмус+ за напрямом KA2
«Міжнародна кредитна мобільність» з Сілезським технічним університетом, м.
Глівіце, Польща;
11. Підписано Меморандум про взаєморозуміння з Жилінським
університетом, м. Жиліна, Словаччина; угоди про співробітництво з Університетом
Крайова, м. Крайова, Румунія; Лідським університетом, м. Лідс, Велика Британія;
Гомельським державним технічним університетом ім. П.О. Сухого, м. Гомель,
Білорусь;
12. Укладено Угоду про консорціум між організаціями-партнерами
проекту EURCOOP, яка включає 8 закордонних партнерів;
13. Подовжено угоду про Міжнародну кафедру ЮНЕСКО «Духовнокультурні цінності виховання та освіти» в структурі Науково-дослідного Інституту
духовного розвитку людини.
У 2016 році науковцями університету подано 6 заявок на гранти до
міжнародної програми «Горизонт 2020».
За звітній період 12 студентів університету узяли участь у програмах
мобільності до Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Бельгії,
Естонії, Великої Британії.
Важливим напрямом діяльності університету є також підготовка фахівців
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вищої кваліфікації та підвищення фахового рівня професорсько-викладацького
складу.
Так, протягом року проходили стажування:
15 представників професорсько-викладацького складу відвідали ПАРЄ
та взяли участь в її засіданні;
2 доценти кафедри залізничного та автомобільного транспорту і
підйомно-транспортних машин пройшли стажування у межах Національної
стипендіальної програми Словацької Республіки в Жилінському університеті,
м. Жиліна;
делегація університету у складі 4 представників професорськовикладацького складу та студентства на чолі з ректором відвідали Францію і
Бельгію з метою ознайомлення з системою європейської освіти;
доцент кафедри германо-романської філології та перекладу відвідала
Фонд цивільних досліджень і розвитку у м. Вашингтон (США) для налагодження
зв’язків з бізнес-акселераторами, пошуку партнерів для комерціалізації наукових
розробок;
3 представників кафедри залізничного, автомобільного транспорту та
підйомно-транспортних машин відвідали Лідський університет у Великій Британії
для налагодження майбутніх партнерських відносин;
доцент кафедри менеджменту та маркетингу пройшла наукове
стажування в Університеті Крайова, Румунія, у рамках стипендії пост-доку Eugen
Ionescu;
старший викладач кафедри логістичного управління та безпеки руху на
транспорті взяв участь у форумі «UkraineLab: Діалог заради змін» в м. Берлін,
Німеччина;
доцент кафедри економіки та підприємництва взяла участь у роботі ІV
Варшавської євроатлантичної літної академії WEASA (Warsaw Euro-Atlantic
Summer Academy, Польща) на тему «Регіональна політика і регіональний розвиток:
Євро-Атлантична підтримка Країнам Східного Партнерства»;
делегація університету у складі 4 представників професорськовикладацького складу та студентства на чолі з ректором відвідали Кембриджський
університет, Велика Британія, для участі у Програмі розвитку лідерського
потенціалу університетів України;
професор та доцент кафедри логістичного управління та безпеки руху
на транспорті відвідали Болгарію, м. Варна і Туреччину, м. Стамбул для участі у
стажуванні «Збалансовані економіко-правові процеси в суспільстві і бізнессередовищі в умовах глобалізації»;
доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових
підприємств отримав грант на наукове стажування в м. Берклі, США;
представник
професорсько-викладацького
складу
юридичного
факультету пройшов науково-педагогічне стажування "Інноваційні освітні
технології: досвід Європейського союзу та його впровадження в процес підготовки
юристів" за фахом "Юридичні науки" в Панєвропейському університеті;
доцент кафедри міського будівництва і господарства відвідала
Вроцлавський університет, Польща;
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Протягом 2016 року університет відвідали чотири іноземні делегації з
Гомельського державного технічного університету ім. П.О. Сухого (Білорусь), 2
делегації Агентства США з міжнародного розвитку USAID та делегація Фонду
цивільних досліджень і розвитку США CRFD Global.
6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних
результатів.
Наукові дослідження в університеті проводяться за всіма пріоритетними
напрямками розвитку науки і техніки. Рівень наукових досліджень науковців
університету підтверджується їх визнанням як в Україні так і за кордоном.
Прикладом наукових досліджень, які визнані в усьому світі, можуть
служити результати досліджень за напрямком проблем рейкового транспорту.
Цей напрямок довготривалий час є пріоритетним у дослідженнях університету.
Розробки за цим напрямком, направлені на дослідження взаємодії колеса з
рейкою та шляхи підвищення їх зчеплення. Як приклад, запропоновано різні
способи підвищення зчеплення колеса з рейкою: шляхом електризації часток піску;
методом абразивного очищення контактуючих поверхонь, а також інноваційним
криогенним методом. Запропоновані розробки дозволяють зменшити витрати піску
у 25 разів, або взагалі відмовитися від нього та знизити опір руху до 20 %. Для
виконання досліджень за цим напрямком створено унікальну установку - “ машину
тертя “.
У напрямку створення та покращення
альтернативних видів палива
науковцями університету запропонована технологія отримання водо вугільного
палива, застосування якої дозволяє значно підвищити ефективність роботи котлів.
Науковцями факультету хімічної інженерії запропонована прогресивна
технологія аерозольного нанокаталізу та створена для її реалізації дослідна
установка для здійснення процесів каталітичного окиснення органічних відходів
хімічних та нафтопереробних підприємств. Результати досліджень високо оцінені
Державою – професор Суворін О.В. став Лауреатом Державної премії України у
галузі науки і техніки.
В науковій школі НДІ духовного розвитку людини, яку очолює професор
Шевченко Г.П. продовжувалися дослідження з розробки довгострокової
антикризової програми естетичного виховання студентської молоді та технології
формування
естетичної
культури.
Результати
досліджень
будуть
використовуватись при розробці Державної програми естетичного виховання
учнівської молоді в умовах духовної кризи.
Науковцями НДІ «Іскра» за результатами проведених досліджень створена
нова технологія неруйнівного контролю напружено-деформованого стану
металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки, деталей машин, інших виробів
(наприклад: газопроводів, продуктопроводів, металевих несучих елементів
будівельних споруд, розважальних атракціонів, тощо), що працюють під впливом
великих навантажень, тисків, температур, вібрацій, корозії, інших впливів.
Застосування розробки дозволить підвищити безпеку експлуатації вказаних
конструкцій.
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6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного
бюджету.
Винахідницька діяльність в університеті є однією з пріоритетних, що
підтверджується високими показниками та свідчить про ступінь інноваційної
привабливості та конкурентоспроможності результатів наукових досліджень.
Впродовж 2016 року науковці університету отримали 71 патент України та подали
38 заявок на об’єкти інтелектуальної власності. На Всеукраїнський конкурс
«Винахід року - 2016» університет подав 5 конкурсних пропозицій і став
переможцем у номінації «Кращий винахід Луганської області».
6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час
підготовки кадрів з вищою освітою.
Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес. У
2016 році видано 27 монографій, 16 навчальних посібників та 2 підручники.
Науковці університету опублікували 446 наукових статей, з них 326 – фахові, 33 –
за кордоном, 87 – у науковометричних базах даних. За результатами досліджень
оновлено курси лекцій, розроблено нові лабораторні та практичні роботи,
видаються методичні вказівки для лабораторних та практичних занять.
6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої
освіти.
Організація освітнього процесу в університеті здійснюється відповідно до
стандартів освітньої діяльності, стандартів вищої освіти, та Положення про
організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університет
імені Володимира Даля.
6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими
потребами.
Права і законні інтереси осіб з особливими потребами додержуються.
6.11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального
закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим
навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства
під час надання в користування іншим особам зазначеного майна.
Всі завдання з фінансових питань, поставлені Східноукраїнському
національному університету імені Володимира Даля у звітному періоді, виконані.
З Державного бюджету України університетом протягом звітного періоду
отримано фінансування у сумі 102 млн. 114 тис. грн., в тому числі на виконання
основних функцій 94 млн. 916 тис. грн., що на 9 млн. 450 тис. грн., менше ніж за
аналогічний період минулого року (за попередній звітний період надійшло 104
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млн. 366 тис. грн.)
Кошти загального фонду бюджету спрямовувалися переважно на виплату
заробітної платні співробітникам університету (62 млн. 310 тис. грн. або 65,6% від
загального обсягу держбюджетного фінансування), стипендію студентам (26 млн.
679 тис. грн. або 28,1% від загального обсягу держбюджетного фінансування) та
комунальні послуги (4 млн. 283 тис. грн. або 4,5% від загального обсягу
держбюджетного фінансування). Також, 1 млн. 579 тис. грн бюджетного
фінансування було скеровано на державну підтримку студентів з числа дітей-сиріт.
Науково-дослідною частиною університету на придбання обладнання, оплату
відряджень та патентів для забезпечення проведення наукових досліджень було
використано коштів у сумі 65 тис. грн.
Поряд з цим у звітному періоді в університеті виконувались роботи по
виконанню інвестиційного проекту регіонального розвитку – капітальний ремонт з
термомодернізацією будівлі студентського гуртожитку по вул. Маяковського, 24,
м. Сєвєродонецьк на загальну суму 7 млн. 998 тис. грн. Реалізацію цього проекту
було здійснено за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку у
сумі 7 млн. 198 тис. грн. та коштів місцевого бюджету Луганської області у сумі
800 тис. грн..
Надходження коштів до спеціального фонду університету у звітному періоді
формувалися у відповідності до затвердженого Міністерством освіти і науки
України кошторису доходів і видатків.
Вимогою для потужного і динамічного розвитку університету є збільшення
надходжень до спеціального фонду бюджету навчального закладу. Він формується
завдяки надходженням від надання платних освітніх послуг та інших послуг,
дозволених чинним законодавством.
Загальна сума надходжень становила 18 млн. 148 тис. грн. Це кошти,
отримані університетом від надання освітніх послуг – 17 млн. 390 тис. грн, кошти
за проживання у студентських гуртожитках – 652 тис. грн та кошти від реалізації та
оренди майна – 106 тис. грн.
За рахунок надходжень спеціального фонду університету ректоратом було
забезпечено регулярну виплату заробітної плати на загальну суму 20 млн. 553
тис.грн., оплату комунальних видатків на суму 1 млн. 445 тис. грн. Крім того, за
рахунок цих же коштів придбана комп’ютерна техніка, студентські квитки, залікові
книжки, оплачено зв’язок, покрито витрати на відрядження і участь в наукових
конференціях. За рахунок надходжень спеціального фонду університету утримані в
належному стані інженерні комунікації, підтримано видавничу та науководослідну діяльність університету, а також здійснено інші проплати, необхідні для
забезпечення життєдіяльності університету.
Втрачена підчас озброєного конфлікту матеріально-технічна база
університету поступово відновлювалась за новим місцем розташування. Будівлі
навчальних корпусів та трьох гуртожитків підтримувались у належному санітарнотехнічному стані, здійснювались усі необхідні види ремонтних робіт.
Заборгованості з нарахування заробітної плати співробітникам, стипендії
студентам бюджетної сфери та комунальних видатків - немає.
Також у звітному періоді університетом продовжувалась робота по
залученню коштів до спеціального фонду університету.
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Результатом цієї роботи є укладання угод між університетом та
міжнародними організаціями. Так, за грантовою угодою з Європейським союзом
по відновленню функціонування евакуйованого з м. Луганськ до м. Сєвєродонецьк
ВУЗу укладено угоду на загальну суму – 578 тис. 282 євро, у тому числі кошти ЄС
– 529 тис. 500 євро, кошти університету (спільне фінансування) – 48 тис. 782 євро.
Протягом звітного періоду було використано 9 млн. 672 тис. грн. коштів
Європейського союзу та 1 млн. 494 тис. грн. коштів університету.
Ці кошти були спрямовані на придбання матеріалів і обладнання для
здійснення ремонтних робіт та монтажу системи опалення на суму 4 млн. 690 тис.
грн., придбання матеріалів і виконання ремонту приміщень гуртожитків та корпусу
на суму 2 млн. 630 тис. грн., придбання предметів та матеріалів для облаштування
гуртожитків на суму 898 тис. грн., комп’ютерне та мережеве обладнання та
устаткування на суму 1 млн. 386 тис. грн., забезпечення наочності на суму 68 тис.
грн.
Кошти університету згідно із спільним фінансуванням були витрачені на
виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 332 тис. грн., будівельні
матеріали для ремонту опалення та приміщень навчальних корпусів та гуртожитків
на суму 711 тис. грн., інші (з/пл., відрядження, утримання транспорту) – 451 тис.
грн.
За грантовою угодою по Програмі Розвитку Організації Об’єднаних Націй
(ПРООН) п’ятнадцять вимушених переселенців були працевлаштовані в
університеті. На це було витрачено 451 тис. грн., у тому числі кошти ПРООН – 203
тис. грн., кошти університету – 248 тис. грн. Придбано обладнання для
господарського відділу університету на загальну суму 112 тис. грн., комп’ютерне
обладнання на суму 58 тис. грн.
За грантовою угодою з Британською Радою в Україні протягом звітного
періоду три співробітники, учасники грантової програми, здійснили ознайомчі
візити до одного з вузів Великої Британії. На це було витрачено 62 тис. грн.
За даними бухгалтерського обліку вартість необоротних активів, у тому числі
основних фондів, складає 178 598 тис. грн (залишкова вартість), знос 45,7 %,
нематеріальні активи складають 351 тис. грн.
Оборотні активи, у тому числі грошові кошти на спеціальному
реєстраційному рахунку університету станом на 01.01.2017 р. становлять 12 846
тис. грн.
Документи для оплати отриманих товарів, робіт та послуг надавались до
Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській
області своєчасно, у строки передбачені законодавством.
Договори оренди нерухомого майна, закріпленого за університетом на правах
оперативного управління, складалися у відповідності до Закону України від
10.04.1992 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна».
Нарахування за договорами протягом звітного періоду здійснювались своєчасно.
Сплата податків і зборів до Держбюджету в звітному періоді в університеті
здійснювалась своєчасно і у повному обсязі, у відповідності до Податкового
кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України від 09.07.2003 р.
№ 1058 – ІУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Закону
України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне
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страхування на випадок безробіття», Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІУ
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
6.12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання
майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому),
зокрема майна, наданого у користування іншим особам.
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері управління
об’єктами державної власності, контролю за ефективністю використання
державного майна університетом постійно протягом звітного періоду вносились
зміни до автоматизованої інформаційної системи Фонду державного майна
України «Юридичні особи». Звітність щодо об’єктів рухомого і нерухомого
державного майна, закріпленого за університетом, до Міністерства освіти і науки
України надавалась щоквартально.
Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального
майна» державне нерухоме майно, яке обліковується на балансі університету, в
оренду передавалось, відповідно до договорів укладених з регіональним
відділенням Фонду державного майна України. Звітність Міністерству освіти і
науки України щодо укладених договорів та коштів отриманих від оренди
надавалась щоквартально за формою «Майно-1» через Інформаційно-аналітичну
автоматизовану систему управління фінансовими ресурсами МОН України (ІАСУ
ФР).
6.13. Дотримання умов колективного
начального закладу.

договору, статуту

вищого

У звітній період адміністрацією університету виконані всі зобов’язання по
колективному договору з профспілковим комітетом.
6.14. Захист інформації відповідно до законодавства.
На вимоги нормативних документів інформація, яка є власністю держави або
інформація з обмеженим доступом, обробляється в системі із застосуванням
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.
Захист таємної інформації, яка обробляється в університеті, відповідає
Закону України «Про державну таємницю», «Зводу відомостей які становлять
державну таємницю України» від 12.08.05р. та «Порядку організації та
забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561».
6.15 Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства,
забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її
територіальних органів.
Вимоги Держфінінспекції за результатами ревізії, яку проведено у січні 2014
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року виконано у березні того ж року в повному обсязі. Протягом звітного періоду
інших контрольних заходів Держфінінспекцією не проводилося.
6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог
засновника.
Протягом звітного періоду вимоги законодавства у сфері господарської
діяльності, зокрема належної якості освітніх послуг, виконувались з дотриманням
вимог Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки
України та інших органів державного нагляду (контролю).
Ліцензування освітніх послуг в університеті здійснювалось у відповідності
до Закону України від 02.03.2015 року № 222-УІІІ «Про ліцензування видів
господарської діяльності» із дотриманням ліцензійних умов затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від30.12.2015 року № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
Акредитація спеціальностей в університеті здійснювалась у відповідності до
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978.
Протягом звітного періоду постійно здійснювались заходи щодо підтримки
будівель, споруд і приміщень університету в належному санітарно-технічному
стані, проводилась робота (інструктаж, навчання) з питань охорони праці.
6.17.Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним
закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни.
Вживаються заходи щодо вдосконалення управління університетом,
забезпечується взаємодія адміністративного керівництва (ректор, проректор, декан,
завідувач кафедри, керівник структурного підрозділу) та різних форм
колегіального демократичного самоврядування (збори (конференція) трудового
колективу, вчена рада, рада факультету та ін.), що спрямовано на забезпечення
ефективності діяльності та розвитку всіх підсистем університету (навчальновиховної, наукової, фінансово-економічної, кадрової роботи).
У своїй фінансово-економічній роботі ректорат керувався Бюджетним
Кодексом України, Законом України про Державний бюджет, іншими законами,
Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. Видавалися накази та
розпорядження ректора університету щодо економного, заощадливого
використання бюджетних коштів.
6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма
підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни,
організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю.
У відповідності до статті 16 Закону України «Про вищу освіту», Положення
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про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» в
університеті функціонує цілісна система об’єктивних діагностичних, методичних,
нормативних документів, що регламентують ефективне управління якістю
освітньої діяльності, а також здійснення процедур забезпечення якості вищої
освіти в університеті: моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників
університету; публічності інформації про освітні програми; забезпечення
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових
працях співробітників університету та здобувачів вищої освіти та інших процедур і
заходів.
Згідно з існуючими галузевими стандартами вищої освіти в університеті
діють його вузівські складові, зокрема: освітньо-кваліфікаційні характеристики,
освітньо-професійні програми та засоби діагностики для всіх освітньокваліфікаційних рівнів. Забезпечується організація та здійснення контролю за
виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
За звітний період було подовжено строк дії сертифікатів про акредитацію
освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» на строк дії сертифікатів про
акредитацію освітньо-професійних програм підготовки магістрів (відповідні
сертифікати з подовженим терміном отримано):
Підготовка бакалаврів
№
п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

0203

2.

0305

4.

5.

6.

7.

8.

3

4

2

1.

3.

Код та напрям підготовки бакалаврів

Рівень
акредитації

0305

0306

0501

0501

0503

0513

Гуманітарні
науки
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Менеджмент і
адмініструванн
я
Інформатика та
обчислювальна
техніка
Інформатика та
обчислювальна
техніка
Розробка
корисних
копалин
Хімічна
технологія та
інженерія

6.020301

Філософія

6.030504

Економіка підприємства

6.030508

6.030601

6.050101

6.050102

6.050301

6.051301

№ протоколу
Акредитаційної
комісії
(або ДАК)
5

ІІ

АК № 120
01.03.2016
АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІ

АК № 120
01.03.2016

II

Фінанси і кредит
Менеджмент
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Гірництво
Хімічна технологія
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Підготовка спеціалістів
№ п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

1.

2.

Код та назва спеціальності

Рівень
акредитації

3

4

№ протоколу
Акредитаційної
комісії
(або ДАК)
5

ІІІ

АК № 120
01.03.2016

ІІІ

АК № 120
01.03.2016

2

0305

0501

Економіка та
підприємництв
о
Інформатика та
обчислювальна
техніка

7.03050401

7.05010102

Економіка підприємства (за
видами економічної
діяльності)
Інформаційні технології
проектування

Проведено чергову акредитацію напрямів (спеціальностей) (відповідні
сертифікати отримано):
Підготовка бакалаврів
№ п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

0101

2.

0201

3.

0301

5.

0301

0301

6.

0302

7.

0303

8.

0305

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Рівень
акредитації

3

4

2

1.

4.

Код та напрям підготовки бакалаврів

0305

0305

0305

0305

0305

0305

Педагогічна
освіта
Культура

6.010104

Професійна освіта. Економіка

6.020105

Документознавство

Соціальнополітичні
науки
Соціальнополітичні
науки
Соціальнополітичні
науки
Міжнародні
відносини
Журналістика
та інформація
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о

6.030101

Соціологія

6.030103

6.030104

6.030301

Журналістика

6.030502

Економічна кібернетика

6.030505

6.030506

6.030507

6.030508

6.030509

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

Політологія
Міжнародні відносини

6.030503

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

Практична психологія

6.030201

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ
ІІ

Міжнародна економіка
Управління персоналом та
економіка праці

№ протоколу
Акредитаційної
комісії
(або ДАК)
5

Прикладна статистика
Маркетинг
Фінанси і кредит
Облік і аудит

14
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

0306

0401

0402

0403

0501

0502

0504

0505

0505

0507

25.

0508

26.

0509

27.

28.

29.

30.

31.

0510

0510

0510

0513

0601

Менеджмент і
адмініструванн
я
Природничі
науки

6.030601

Фізикоматематичні
науки
Системні
науки та
кібернетика
Інформатика та
обчислювальна
техніка
Автоматика та
управління

6.040204

Металургія та
матеріалознавс
тво
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Електротехніка
та
електромеханік
а
Електроніка

6.050403

Радіотехніка,
радіоелектронн
і апарати та
зв'язок
Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Хімічна
технологія та
інженерія
Будівництво та
архітектура

6.050902

Менеджмент
ІІ

6.040106

6.040302

6.050102

6.050202

6.050502

Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування
Прикладна фізика

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

Комп’ютерна інженерія

Інженерна механіка
ІІ

6.050503

Машинобудування
ІІ

6.050702

Електромеханіка
ІІ

6.050802

Електронні пристрої та
системи
Радіоелектронні апарати

ІІ
ІІ

6.051001

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ
Інформатика

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
Інженерне матеріалознавство

АКУ № 121
16.06.2016

Метрологія та інформаційновимірювальні технології

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

II

6.051002

Метрологія, стандартизація та
сертифікація

АКУ № 121
16.06.2016
II

6.051003

Приладобудування

АКУ № 121
16.06.2016
ІІ

6.051301

Хімічна технологія
ІІ

6.060101

Будівництво

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

15
32.

33.

34.

35.

36.

37.

0701

0701

0701

0701

0701

0701

Транспорт і
транспортна
інфраструктура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101

Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101

Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101

Транспорт і
транспортна
інфраструктура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070105

Транспортні технології
(транспортні системи)
Транспортні технології.
Організація перевезень і
управління на транспорті
(автомобільний)
Транспортні технології.
Організація перевезень і
управління на транспорті
(залізничний транспорт)
Транспортні технології.
Організація перевезень і
управління на транспорті
(промисловий)
Рухомий склад залізниць

6.070101

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІ

АКУ № 121
16.06.2016

Автомобільний транспорт

6.070106

АКУ № 121
16.06.2016

Підготовка спеціалістів
№ п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

0203

2.

0203

3.

0301

4.

0303

5.

0305

7.

8.

9.

10.

11.

3

4

2

1.

6.

Код та назва спеціальності

Рівень
акредитації

0305

0305

0305

0305

0305

0306

12.

0401

13.

0402

Гуманітарні
науки
Гуманітарні
науки
Соціальнополітичні
науки
Журналістика
та інформація
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Менеджмент і
адмініструванн
я
Природничі
науки
Фізикоматематичні
науки

7.02030303

Прикладна лінгвістика

7.02030304

Переклад

7.03010401

Політологія (за сферами
політичної діяльності)

7.03030101

Журналістика (за видами)

7.03050501

Управління персоналом та
економіка праці

7.03050601

7.03050701

7.03050801

7.03050802

7.03050901

7.03060101

7.04010601
7.04020401

ІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ
ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

Маркетинг

Облік і аудит
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Прикладна фізика (за
галузями використання)

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

Прикладна статистика

Фінанси і кредит (за
спеціалізованими
програмами)
Банківська справа

№ протоколу
Акредитаційної
комісії
(або ДАК)
5

ІІІ
ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

16
14.

0403

15.

0502

16.

0504

17.

18.

19.

20.

0505

0505

0505

0505

21.

0508

22.

0509

23.

0513

24.

0601

25.

0701

26.

27.

28.

0701

0701

0701

Системні
науки та
кібернетика
Автоматика та
управління
Металургія та
матеріалознавс
тво
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Машинобудува
ння та
матеріалооброб
ка
Електроніка

7.04030201

Радіотехніка,
радіоелектронн
і апарати та
зв'язок
Хімічна
технологія та
інженерія
Будівництво та
архітектура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.05090201

Інформатика
ІІІ

7.05020201
7.05040301

Автоматизоване управління
технологічними процесами
Прикладне матеріалознавство

ІІІ
ІІІ

7.05050201

Технології машинобудування
ІІІ

7.05050307

7.05050308

7.05050315

7.05080101

7.05130102

7.06010103
7.07010101

7.07010102

7.07010102

7.07010601

Обладнання електронної
промисловості
Підйомно-транспортні,
дорожні, будівельні,
меліоративні машини і
обладнання
Обладнання хімічних
виробництв і підприємств
будівельних матеріалів
Мікро- та наноелектронні
прилади і пристрої
Радіоелектронні апарати та
засоби
Хімічні технології органічних
речовин
Міське будівництво та
господарство
Транспортні системи (за
видами транспорту)
Організація перевезень і
управління на транспорті
(залізничний транспорт)
Організація перевезень і
управління на транспорті
(промисловий)
Автомобілі та автомобільне
господарство

ІІІ

ІІІ

ІІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016
АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

АКУ № 121
16.06.2016

ІІІ

Підготовка магістрів
№ п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

1.

2.

3.

Код та назва спеціальності

Рівень
акредитації

3

4

№ протоколу
Акредитаційної
комісії
(або ДАК)
5

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

2

0305

0305

0305

Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о

8.03050201

8.03050301

8.03050501

Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Управління персоналом та
економіка праці

17
4.

5.

6.

7.

8.

9.

0305

0305

0305

0305

0305

0306

10.

0508

11.

0510

12.

13.

14.

0510

0510

0513

Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Економіка та
підприємництв
о
Менеджмент і
адмініструванн
я
Електроніка

8.03050601

Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
Хімічна
технологія та
інженерія

8.05100304

8.03050701

8.03050801

8.03050802

8.03050901

8.03060101

8.05080101

Прикладна статистика
ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

ІV

АК № 121
16.06.2016

Маркетинг
Фінанси і кредит (за
спеціалізованими
програмами)
Банківська справа
Облік і аудит
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)
Мікро- та наноелектронні
прилади і пристрої
Прилади і системи
екологічного моніторингу

ІV

АК № 121
16.06.2016
АК № 121
16.06.2016

ІV

8.05100305

Прилади і системи
неруйнівного контролю

АК № 121
16.06.2016
ІV

8.05100307

Медичні прилади і системи

АК № 121
16.06.2016
ІV

8.05130102

Хімічні технології органічних
речовин

ІV

АК № 121
16.06.2016

Отримано ліцензії на провадження освітньої діяльності за третім (освітньонауковим) рівнем:

№
з/п

Шифр і назва галузі знань

1.

01 Освіта

2.

3.

03 Гуманітарні науки

05 Соціальні та
поведінкові науки

Код і найменування напряму підготовки,
спеціальності, виду освітньої послуги

Ліцензований
обсяг

011 Науки про освіту

15

032 Історія та археологія

5

033 Філософія

10

034 Культурологія

10

051 Економіка

20

052 Політологія

15

Номер рішення за
кожною
спеціальністю (наказ
МОН, в якому
приймалося рішення
до даної
спеціальності)

№ 707 від 23.06.16
р.
№ 856 від 19.07.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16

18

4.
5.
6.
7.
8.

053 Психологія

15

054 Соціологія

15

073 Менеджмент

25

08 Право

081 Право

10

12 Інформаційні
технології
15 Автоматизація та
приладобудування
16 Хімічна та
біоінженерія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія

50

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

10

17
25

р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 707 від 23.06.16
р.
№ 856 від 19.07.16
р.

Подано акредитаційні справи за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного
рівня «Магістр» (випуск 31.01.2017 р.), (проходження акредитації призупинено
відповідно до Закону України № 4718 від 03.11.16 р. - переоформлення
сертифікатів планується в 2017 р.):
№ п/п

Шифр та найменування
галузі знань

1

Код та назва спеціальності

Рівень
акредитації

3

4

2

1.

0201

Культура

2.

0203

3.

0301

Гуманітарні
науки
Соціальнополітичні
науки

4.

0303

5.

0401

6.

0501

Журналістика
та інформація
Природничі
науки
Інформатика та
обчислювальна техніка

8.02010501

Документознавство та
інформаційна діяльність

ІV

8.02030101

Філософія

ІV

8.03010101
8.03010401
8.03030101
8.04010601
8.05010101
8.05010201

7.

0502

8.

0504

9.

10.

11.

0505

0507

0509

Автоматика та
управління
Металургія та
матеріалознавство
Машинобудування та
матеріалообробка
Електротехніка
та електромеханіка
Радіотехніка,
радіоелектронні
апарати та
зв’язок

8.05020201
8.05040301
8.05040303
8.05050301

Соціологія (за видами
діяльності)
Політологія (за сферами
політичної діяльності)
Журналістика (за видами)
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Інформаційні управляючі
системи та технології (за
галузями)
Комп’ютерні системи та
мережі
Автоматизоване управління
технологічними процесами
Прикладне матеріалознавство
Композиційні та порошкові
матеріали, покриття
Металорізальні верстати та
системи

ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

8.05050302

Інструментальне виробництво

ІV

8.05070201

Електричні машини і апарати

ІV

8.05090201

Радіоелектронні апарати та
засоби

ІV

19
12.

0510

13.

0601

14.

0701

Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформацій-новимірю-вальні
технології
Будівництво та
архітектура
Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.05100101

8.06010103
8.07010101
8.07010102

8.07010102

8.07010102
8.07010601
15.

1801

Специфічні
категорії

8.18010013
8.18010018
8.18010021

Метрологія та вимірювальна
техніка
Міське будівництво та
господарство
Транспортні системи (за
видами транспорту)
Організація перевезень і
управління на транспорті
(промисловий транспорт)
Організація перевезень і
управління на транспорті
(залізничний транспорт)
Організація перевезень і
управління на транспорті
(автомобільний транспорт)
Автомобілі та автомобільне
господарство
Управління проектами
Адміністративний
менеджмент
Педагогіка вищої школи

ІV

ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог
законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про
працю.
Умови праці створені відповідно до вимог законодавства, та додержання
прав працівників гарантованих законодавством про працю виконано в повному
обсязі.
6.20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами.
Розрахунки з юридичними та фізичними особами здійснювались своєчасно
на підставі належним чином оформлених первинних документів, в тому числі
договорів, укладених із дотриманням вимог Цивільного кодексу України
16.01.2003 р. № 435-IV та Господарського кодексу України 16.01.2003р. № 436-IV.
6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету.
Враховуючи першочергові вимоги законодавства щодо цільового та
ефективного використання бюджетних коштів, серед співробітників університету
постійно проводилась робота з опрацювання нормативних документів та
законодавчих актів, розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки України, інструкцій та положень Державної
казначейської служби України та інших документів.
В університеті контроль за цільовим та ефективним використанням ресурсів
у звітному періоді здійснювався у відповідності до ст. 20 Бюджетного Кодексу
України. Забезпечення у звітному періоді проведення ґрунтовного аналізу витрат
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бюджетних коштів давало змогу розробляти фінансовий план, за допомогою якого
створювалась прозора та ефективна система прийняття управлінських рішень із
бюджетних питань. Цим забезпечувалось цільове та обґрунтоване використання
бюджетних коштів, особливо в умовах обмежених бюджетних ресурсів.
6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним
закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного
фонду України, державними соціальними фондами.
Зобов’язання (сплата податків і зборів) перед державним бюджетом,
органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами протягом
звітного періоду виконувались своєчасно і у повному обсязі із дотриманням вимог
Податкового кодексу України 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 р. № 2464-VI, інших актів законодавства.
6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального
закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги.
Кошторис доходів і видатків університету у звітному періоді своєчасно
складено та подано на затвердження у відповідності до вимог Порядку складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних
установ Міністерству освіти і науки України.
Діяльність університету проводилась в межах асигнувань, затверджених
кошторисом і планом асигнувань. Взяття зобов’язань та витрачання коштів
здійснювалось на цілі і в межах встановлених кошторисом і планом асигнувань на
звітний період.
Підчас здійснення видатків забезпечено першочергове витрачання коштів на
оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних видатків.
Нарахування заробітної плати співробітників здійснювались у строки,
встановленні Кодексом законів про працю та Колективним договором. Документи
за спожиті енергоносії і комунальні послуги, використання яких у звітному періоді
здійснювалось у межах доведених лімітів, надавались на оплату до ГУДКСУ у
Луганській області своєчасно.
Внесення платежів, обов’язкових внесків здійснювалось із дотриманням
вимог Податкового кодексу України 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, інших актів законодавства своєчасно і у
повному обсязі.
6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам
корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі.
Призначено відповідальну особу з питань запобігання і протидії корупції.
Вживаються заходи щодо запобіганню проявам корупції та хабарництва, а
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саме: проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції; проведення перевірки фактів своєчасності подання
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру,
перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх
логічного та арифметичного контролю; здійснення контролю за дотриманням
вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та ін.
Питання профілактики корупції систематично розглядаються на ректоратах,
деканатах, засіданнях кафедр.
6.25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів
і видатків вищого навчального закладу.
Кошторис доходів і видатків університету на звітний період, розроблено у
відповідності до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 зі змінами та
доповненнями. Його подання на затвердження у звітному періоді здійснювалось
своєчасно у строки, що були визначені Міністерством освіти і науки України.
Бухгалтерська та фінансова звітність складалась у відповідності до «Порядку
складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.01.2012 р. № 44 зі змінами. Встановлена статистична та бухгалтерська звітність
Міністерству освіти і науки України у звітному періоді надавалася своєчасно.
6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати
своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору.
Звіт ректора на конференції трудового колективу університету відбувся
31.08.2016 року.
6.28. Розвиток студентського спорту.
Студенти університету успішно поєднують учбовий процес із активним
спортивним життям. У збірних командах університету з шести видів спорту
тренуються близько 300 студентів, які підвищують свою фізичну та спортивну
майстерність.
Студенти університету входять до складу збірних команд України, у яких
представляють такі види спорту, як пауерліфтинг, сучасне п’ятиборство, карате,
кікбоксінг та ін.
Розвивається університетська спортивна школа з пауерліфтингу. Старший
викладач університету, МСУМК з пауерліфтингу Семененко Д. В. восени 2016 р.
завоював золоту медаль на 46-му чемпіонаті світу в м. Орландо (США, Флорида) у
сумі триборства з результатом 1022,5 кг у ваговій категорії до 105 кг, встановивши
світовий рекорд у присіданні зі штангою. Також в його арсеналі на цьому
Чемпіонаті «бронза» в тязі.
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На Чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу (м. Коломия) серед
студентів ВНЗ у ваговій категорії 72 кг серед жінок з результатом в сумі
триборства 307,5 кг зайняла ІІ місце студентка університету Григоренко Ю.
Збірні команди університету з різних видів спорту беруть участь у міських,
обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Зокрема, на міському
Чемпіонаті серед навчальних закладів по настільному тенісу (юнаки) команда
університету зайняла І місце; на обласних змаганнях з футзалу серед навчальних
закладів 3-4 рівнів акредитації. команда університету посіла ІІ місце.
Організована секційна робота: працюють секції атлетичної гімнастики,
волейболу, футболу, шейпінгу. В рамках святкування Дня фізичної культури і
спорту в Україні проведено Олімпійський тиждень та Всеукраїнський
Олімпійський урок. Студенти отримали ІІ та ІІІ місця у міському молодіжному
заході «Територія здоров’я», присвяченому Всесвітньому Дню здоров’я.
Примітка. Цифрове означення типу 6.1.-6.28. відповідає означенням відповідних пунктів
у контракті.
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