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1. Головному бухгалтеру Луганського національного аграрного університету 

(ЛНАУ) Хоровій Олені Олександрівні  для продовженням процесу  реорганізації  

підготувати та надати до 31 січня 2022 року на електронну адресу 

belousova@snu.edu.ua  наступні фінансові і бухгалтерські документи та 

розрахунки до них:  

 

1.1. Лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2022 рік, 

затверджену Міністерством освіти і науки України за кодом 2201160 та 

кодом 2201190 та ін. 

1.2. План асигнувань по статтях видатків у відповідності до лімітної довідки 

на 2022 рік. 

1.3. Кошторис університету (за загальним та спеціальним фондом, інші, 

якщо є) на 2022 рік, затверджений Міністерством освіти і науки України. 

1.4. Розрахунок  вихідної допомоги  у відповідності до ст. 44 КЗПп України 

при звільненні працівників (кожного працівника) та розрахунок компенсації 

за не використані відпустки  працівників, якщо такі є. Зазначити чисельність 

та прізвища працівників, джерела бюджету з яких будуть здійснюватися 

видатки. 

1.5. Тимчасовий штатний розпис та розрахунок потреби у бюджетних 

коштах до нього на працівників, які тимчасово залишаться працювати в 

ЛНАУ  для завершення процесу реорганізації.  

Штатний розпис повинен відповідати усім вимогам МОН України, 

буде скерований на затвердження до Міністерства освіти і науки України 

для забезпечення тимчасового фінансування ЛНАУ, з метою завершення 

процесу реорганізації. 

1.6. Накази на встановлення стипендій студентам (рішення стипендіальної     
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комісії, копії паспортів, ідентифікаційні коди, довідки переселенця тощо)  на 

весняний семестр 2022 року, оформлені у відповідному порядку та 

розрахунок потреби у державних коштах до них (харчування, 

обмундирування тощо. 

1.7. Набір документів на кожного студента сироту (на вимогу соціальних 

служб), які підтверджують  їх пільговий статус  та яким призначена 

соціальна стипендія у 2022 році. Документи інших студентів, які мають 

пільги. 

1.8. Бухгалтерські документи з нарахування заробітної плати (журнали 

ордери та відомості до них, що надавалися до Казначейської служби м. 

Старобільськ Луганської області і стали підставою для виплати заробітної 

плати працівникам ЛНАУ у 2021 році. 

Фінансові та бухгалтерські документи ЛНАУ та розрахунки до них повинні 

мати вірогідні  облікові показники та  бути затвердженими головним 

бухгалтером ЛНАУ Хоровою О.О.  

2. Директорам  коледжів та технікумів, які знаходяться в структурі ЛНАУ, 

надати до 31 січня 2022 року на електронну адресу belousova@snu.edu.ua  лімітні 

довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2022 рік, затверджені 

Міністерством освіти і науки України, плани асигнувань по статтях видатків у 

відповідності до лімітних довідок на 2022 рік, кошториси (за загальним та 

спеціальним фондом, інші, якщо є) на 2022 рік, затверджені Міністерством освіти 

і науки України. 

3. Начальнику загального відділу Дрогіну Є.О. довести розпорядження до 

зазначених в ньому осіб. 

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на проректора з 

науково-педагогічної та адміністративно- господарської роботи – члена  

комісії з реорганізації ЛНАУ Любімова І.М. 
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