Рішення Вченої ради університету
«Щодо оптимізації фінансової діяльності, обліку та взаєморозрахунків наукових підрозділів
університету» від 27.02.2017
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічних та соціальноекономічних питань Жовтоноги М.М., Вчена рада відмічає, що в університеті проводиться
робота щодо збалансованості надходжень та видатків на наукові дослідження та розробки
відповідно до діючого законодавства, прийнятих та затверджених положень університету.
У результаті проведених у другому півріччі 2016 року коригуючих заходів
- скорочено прострочену заборгованість від замовників НДР за рахунок претензійної
роботи;
- оптимізовано чисельність штатних наукових працівників фінансово нестабільних
підрозділів. При цьому усім працівникам були запропоновані робочі місця. Фактично процедура
скорочення була застосована лише до одного співробітника допенсійного віку.
- витрати на утримання адміністративного апарату зменшені до 4,7% від ФОП основних
виконавців по НДР при нормальному співвідношенні 10%.
Кошториси розроблялись та затверджувались по кожній науково-дослідній роботі з
врахуванням Наказу №134 а-г від 06.04.2016 «Про встановлення розміру накладних видатків».
У період з 2013 по 2015 рік обсяг надходжень за виконані науково-дослідні роботи
скоротився з 22 до 9 млн грн. Обсяг надходжень у 2016 році склав 11 млн. грн. За останні три
роки слід відмітити ефективну роботу таких наукових структурних підрозділів, як ГНДЛ
«Вагони», «Технології та системи безпеки на транспорті» (кафедра БЖД), Гіркововипробувальна
лабораторія (Кафедра станції та вузли), «Надійність та уніфікація електрообладнання рухомого
складу» (кафедра "Електротехніка та електромеханіка).
Незадовільні результати були в діяльності таких підрозділів, як СПКТБ
Мікропроцесорних систем та безпеки руху; ПКТБ рухомого складу, колії та транспортних
споруд; СПКТБ Інфратранспроект-ДІІТ; «Електрорухомий склад залізниць»; «Охорони
навколишнього середовища на залізничному транспорті»; ГНДЛ ДМРС; Колієвипробувальна
ГНДЛ. Крім того, витрачено значні обсяги коштів (понад 2 млн. грн.) для вирішення поточних
питань життєдіяльності університету, що перевищували обсяг зібраних коштів на комунальні та
господарські видатки, що внесло дисбаланс у фінансову стабільність виконавців НДР.
На поточний фінансовий рік складено кошториси та плани використання бюджетних
коштів за виконання науково-дослідних робіт з врахуванням нового «Положення про
формування накладних витрат НДЧ університету.
Вчена рада постановляє:
1.Доповідь проректора з науково-педагогічних та соціально-економічних питань Жовтоноги М.М.
взяти до відома.
2.Завідувачам кафедр, керівникам науково-дослідних робіт розробити заходи щодо збільшення
обсягів надходжень від НДР.
3.Завідувачам кафедр, керівникам науково-дослідних підрозділів, в яких від’ємний результат від
фінансування наукової діяльності, терміново розробити та затвердити графіки погашення
наявної заборгованості.
4.Проректору Мямліну С., проректору Жовтонозі М., начальнику НДЧ Козаченко Д. розробити
план погашення витрат від наукової діяльності університету, а бухгалтерії університету (гол.
бух. Ткач В.) забезпечити у подальшому дотримання суворої фінансової дисципліни з
витрачання коштів відповідно до затверджених статей витрат.
5.Головному бухгалтеру в місячний термін впровадити автоматизовану систему «1С-бухгалтерія».
6.Забороняється проведення виплат по трудовим угодам за наявності заборгованості по НДР
кафедри або підрозділу та відсутності резерву ФОП.
7.Юридичному відділу спільно з проректором з науково-педагогічних та соціально-економічних
питань та НДЧ розробити положення про порядок претензійної роботи щодо вчасного
надходження коштів за виконані НДР.

8.Затвердити запропонований розподіл статті накладних витрат на винахідницьку та
раціоналізаторську діяльність.
9.Розробити та внести зміни в положення про науково-дослідні лабораторії та порядок виконання
госпдоговірних НДР в частині фінансової діяльності наукових підрозділів університету.
10. Затвердити тимчасовий регламент взаєморозрахунків наукових підрозділів університету.
11. Кошти, що надійшли від простроченої заборгованості, направляти на покриття потреб
підрозділу з позитивним результатом для забезпечення діяльності підрозділу.
12. Проректору з наукової роботи (Мямлін С.В.), проректору з науково-педагогічних та
соціально-економічних питань (Жовтонога М.М.), начальнику НДЧ (Козаченко Д.М.),
головному бухгалтеру (Ткач В.Ф.), вжити заходи з попередження відхилень від порядку
розподілу накладних видатків за виконані НДР.
13. Зобов’язати керівників наукових підрозділів: Кебала Ю., Гетьман Г., Зеленько Ю., Кострицю
С., Арбузова М. погасити заборгованості підрозділів до 30.06.2017р.
14. Зав. кафедр та науковим керівникам ГНДЛ представити на розгляд Вченої ради плани
розвитку ГНДЛ на наступні 5 років до 20.03.2017 року.
15. Заслухати на засіданні Вченої ради університету 26.06.2017 р. доповідь проректора з науковопедагогічних та соціально-економічних питань (Жовтонога М.М.) та проректора з наукової
діяльності (Мімлін С.В.) з питання «Про хід реалізації заходів щодо фінансової стабілізації
виконання НДР кафедрами та науковими підрозділами».

