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Відповідно до умов контракту, Статуту університету, ст. 34 Закону
України «Про вищу освіту» впродовж 2018 року ректор здійснював
безпосереднє управління діяльністю університету та його структурних
підрозділів.
У межах наданих повноважень вирішував поточні та перспективні
питання діяльності університету, забезпечував стабільність його фінансового
стану, супроводжував використання і підтримання у відповідному стані
закріпленого державного майна, охорону праці, дотримання законності і
правопорядку.
Забезпечував проведення комплексних заходів щодо неухильного
дотримання чинного законодавства, виконання нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України і рішень колегіальних органів
університету.
Відповідно до завдань університету, діючого законодавства, Статуту і
контракту організовував навчально-виховну, науково-дослідну, міжнародну,
виробничо-господарську та соціально-побутову діяльність.
1. ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ
ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ
1.1.
Підготовка спеціалістів
Ліцензування та акредитація.

відповідного

рівня

кваліфікації.

У 2018 році планові зобов’язання університету з питань ліцензування
та акредитації виконані.
У 2018 році проведено ліцензування спеціальності 275 Транспортні
технології (на автомобільному транспорті) за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти через процедуру подання електронної ліцензійної справи із
правом здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства
(Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН від 12 липня 2018 р. №
100)
Здійснено розширення провадження освітньої діяльності
(збільшення ліцензійних обсягів) за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти із правом здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства
(Наказ МОН України від 10 жовтня 2018 р. № 1518-л).
Проведено акредитацію спеціальностей 204 Технологія виробництва
та переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина та
освітньої програми Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
за спеціальністю 275 Транспортні технології за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти
(Наказ МОН України від 20 червня 2018 р. № 662).
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Проведено акредитаційну експертизу підготовки фахівців за 11
освітньо-професійними програми за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти:
Економіка підприємства, спеціальності 051 «Економіка»;
Маркетинг, спеціальності 075 «Маркетинг»;
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціальності»;
Право, спеціальності 081 «Право»;
Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка,
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
Архітектура та містобудування, спеціальності 191 «Архітектура
та містобудування»;
Геодезія та землеустрій, спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»;
Агрономія, спеціальності 201 «Агрономія»;
Захист рослин, спеціальності 202 «Захист рослин»;
Лісове господарство, спеціальності 205 «Лісове господарство»;
Садово-паркове господарство, спеціальності 206 «Садовопаркове господарство».
1.2.

Розвиток освітнього процесу.

Сумський національний аграрний університет у 2018 році здійснював
підготовку та перепідготовку за денною, заочно-дистанційною формами
навчання (освітніми ступенями бакалавра та магістра) за 26 спеціальностями
(технологічними, інженерними, економічними та юридичними), які
комплексно забезпечували потреби економіки Сумської області і України.
Протягом
існування
Сумського
національного
аграрного
університетупідготовлено понад 58 тис. фахівців. У 2018 році в університеті
разом з 6 коледжами навчається понад 10 тис. осіб за різними формами
навчання (кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,освітніх ступенів
бакалавра, магістра). Здобувають освіту 476 іноземних студентів із 27 країн
світу.
Контингент студентів:
Станом на 1 жовтня 2018 року в Сумському НАУ навчається 10260
студентів, з яких:
на денній формі навчання – 3 929 осіб, у тому числі 178 іноземні
студенти;
на заочній формі навчання – 2 827 осіб, у тому числі 106
іноземних студентів;
у коледжах СНАУ навчаються - 3 504 особи, у тому числі:
Коледж СНАУ (м.Суми) – 400;
Роменський коледж СНАУ – 481;
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака СНАУ - 1318;
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Путивльський коледж СНАУ – 465;
Охтирський коледж СНАУ - 449;
Маловисторопський коледж імені П.С.Рибалка СНАУ – 391.
Кадрове забезпечення:
Освітній та науково-дослідний процеси забезпечують 528
педагогічних та науково-педагогічних працівників. На 50 кафедрах
Сумського НАУ працюють 482 науково-педагогічні працівники, з яких 66
докторів наук і професорів, 299 доцентів і кандидатів наук. У колективі
працюють: академік НААНУ, академік Академії економічних наук, академік
транспортної Академії будівництва,академік Нью-Йоркської Академії наук, 4
члени-кореспонденти інженерної АНУ, 3 заслужені працівники народної
освіти, 2 заслужені працівники ветеринарної медицини, 2 заслужені діячі
працівник науки і техніки України, заслужений будівельник України,
заслужений юрист України, заслужений працівник сільського господарства
України, лауреат державної премії, інші висококваліфіковані викладачі.
В університеті приділяється велика увага мовній підготовці науковопедагогічних працівників, серед яких 77 викладачів мають сертифікат В2, а у
поточному навчальному році їх кількість збільшиться ще на 30 осіб.
У поточному році 32 викладачі СНАУ пройшли закордонне
стажування, у т.ч. Німеччина – 12, Китай -5, Нідерланди – 4, Туреччина – 1,
Чехія – 1, Франція – 1, Болгарія – 4, Польща – 2, Америка – 1, Ізраїль -1.
Новації освітнього процесу.
Ключовим пріоритетом діяльності університету є забезпечення якості
освіти, що досягається за рахунок інтеграції освітнього процесу в
університеті та ґрунтовної практичної підготовки на підприємствах
аграрного бізнесу. Протягом останніх 5 років університет спільно з аграрним
бізнесом
запроваджує дуальненавчання з провідними компаніями та
підприємствами.Заклад співпрацює з 40 роботодавцями, зокрема,
Індустріально-молочного компанією, ТОВ «Глобино», компанією «Кернел»,
ПАТ
«Миронівський
хлібопродукт»,
ТОВ
«Урожайна
країна»,
«Укрлендфармінг».
На базі Сумського національного аграрного університету у 2018 році
утворений Центр точного землеробства, що фактично є класом-лабораторією,
обладнаним стендами та технікою, необхідною для навчання майбутніх
інженерів. Під критий полігон Центру точного землеробства Сумського
національного аграрного університету виділено у 2018 році Сумською
обласною радою кошти в сумі 2,5 млн. гривень як субвенція для часткового
фінансування реконструкції ангару.
На вимогу сьогодення університетом запроваджене навчання за
освітньою програмою «Регіональний менеджмент» з метою підготовки
кваліфікованих фахів для задоволення потреб об’єднаних територіальних
громад та забезпечення кадрами сільських територій.
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Розпочато запровадження спільних освітніх проектів з Хенанським
інститутом науки і технологій (Китай) щодо підготовки бакалаврів
ветеринарної медицини, магістрів та докторів філософії за всіма
акредитованими спеціальностями. У 2018 році до університету були
зараховані 76 випускників Хенанського інституту науки і технологій на
магістерські та аспірантські освітні програми. Аналогічний проект
започатковується з Інститутом Цзі Ян Чжецзянського Університету
землеробства та лісового господарства (Китай).
У програмах академічної мобільності у 2018 році прийняли участь 10
студентів, а саме:
- На паралельно діючому міжнародному магістерському курсі МВA в
Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф – 7 студентів
- В програмі академічної мобільності Erasmus+ в Чеському університеті
природничих наук (м. Прага) – 3 студенти
Протягом 2018 року 538 студентів Сумського національного аграрного
університету пройшли виробниче стажування в сільськогосподарських
підприємствах Данії, Голландії, Німеччини, Польщі, Австрії, Швейцарії,
Швеції, США, Австралії; у науково-практичних стажуваннях взяли участь 24
науково-педагогічні працівники. Викладачі університету беруть участь у
грантових програмах уряду Сполучених Штатів Америки, що дає можливість
підвищувати кваліфікацію та знайомитися із сучасними методиками
викладання в провідних американських університетах.
В Сумському національному аграрному університеті функціонує Startup-центр, основними завданнями якого є створення передумов для розвитку
малого й середнього бізнесу в сільській місцевості, розвиток аграрної бізнесосвіти, створення платформи підтримки студентського підприємництва,
підтримка бізнес-зв’язків студентів, випускників з науковцями університету
та реальним сектором економіки.
1.3.

Співпраця з загальноосвітніми закладами

З метою подальшого розвитку співпраці та поглиблення взаємодії між
Сумським національним аграрним університетом та закладами загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в питаннях провадження
компетентнісного підходу в організації навчального процесу, створення умов
для творчого саморозвитку учнів та студентів, їх професійного
самовизначення,ознайомлення з перспективами отримання спеціальностей,
за якими проводить підготовку Сумський НАУ та на виконання завдань
Концепції профорієнтаційної роботи у 2018 році проведено ряд заходів:
- семінари-навчання на базі університету для
керівників шкіл
Сумської області та м. Суми «Інтеграція Сумського НАУ та шкіл Сумської
області в умовах реформування освітньої галузі»;
- семінари з керівниками, викладачами та майстрами виробничого
навчання професійно-технічних навчальних закладів з питань впровадження
дуальної освіти;
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- семінари-навчання на базі університету для вчителів біології з питань
впровадження в навчальний процес сучасних технологій;
- з метою підвищення рівня випускників навчальних закладів Сумської
області в університеті була розроблена та успішно реалізується програма
«Системи точного землеробства – підвищення ефективності аграрного
бізнесу» для майстрів та студентів аграрних професійно-технічних
навчальних закладів;
- проведено фестиваль профорієнтаційних квестів «Обирай майбутнє
разом зі СНАУ» для студентів коледжів та професійно-технічних навчальних
закладів;
- проведено ряд профорієнтаційних заходів спрямованих на професійне
самовизначення старшокласників «День СНАУ в школі», «День району в
СНАУ», Дні відкритих дверей факультетів СНАУ, виставки – ярмарки, акції
«Зелена планета СНАУ», «Золота осінь СНАУ», майстер-класи, екскурсії;
- залучено до науково-навчальної діяльності учнів шкіл через
проведення різнопланових конкурсів, олімпіад, квестів, тренінгів, екскурсій,
підготовчих курсів (в тому числі в режимі on-lain);
- з метою залучення на навчання мотивованої молоді щорічно
проводиться Всеукраїнська учнівська предметна олімпіада СНАУ;
- з метою визначення рівня освіти та підготовки до ЗНО щорічно
проводиться пробне тестування учнів 10-11 класів шкіл м. Суми з
української мови та літератури, математики, історії України, англійської
мови.
1.4.

Підвищення кваліфікації та дорадництво

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення
керівних працівників і спеціалістів СНАУ (далі – Інститут) за звітній період
провів курси підвищення кваліфікації працівникам та спеціалістам
підприємств та агропромислового комплексу, а саме:
підвищення кваліфікації завідуючих дільничними лікарнями та
дільниць ветеринарної медицини і лікарів ветеринарної медицини районних
та міських держаних лікарень ветеринарної медицини – 35 чол.;
підвищення кваліфікації працівників територіальних органів
державного агентства рибного господарства України – 15 чол.;
підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини за
спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (завідувачі та
лікарі лабораторій ветеринарно–санітарної експертизи на ринках) – 20 чол.;
підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини –
бактеріологи та мікробіологи – 14 чол.;
навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах
«Заводчик-кінолог» - 102 чол.;
навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах
«Інструктор-кінолог» - 93 чол.;
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навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах
«Експерт-кінолог» - 30 чол.;
навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах
«Перекладач-помічник експерта з екстер’єру» - 9 чол.
Всього: 318 чол.
У квітні 2018 року на базі СНАУ разом з Національним університетом
біоресурсів і природокористування України був відроджений напрям
дорадництва
і
проведені
курси
підвищення
кваліфікації
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників – 40 чол., а в
вересні цього року 36 дорадників та експертів дорадників склали
кваліфікаційний іспит і отримали свідоцтва дорадників.
Інститут протягом звітного року здійснював організаційну роботу,
пов’язану з проведенням атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про
організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння державною мовою». За 2018 було
атестовано – 962 чол..
Протягом року проект старт ап центру Сумського НАУ «Розроблення
екологічно чистої біологічно розкладувальної тари для гарячих напоїв»
приймав участь у Всеукраїнському конкурсі інновацій і зайняв 2 місце у
напряму “Економічні інновації», а на міжнародному конкурсі University
Startup World cup 2018 був відзначений у номінації « Сталий розвиток».
У 2018 році відбувся перший випуск аграрних інтернів. Випускники на
завершення навчання складали професійний тест і практичний іспит (кожен
слухач готував та представляв перспективний план розвитку відповідної
галузі чи базового підприємства) – підсумкова атестація слухачів
інтернатури.
Із 43 слухачів аграрної інтернатури представники факультетів
агротехнологій та природокористування (6), ветеринарної медицини (30),
інженерно-технологічного (3) та біолого-технологічного (4) отримали
сертифікати з оцінкою професійних компетентностей, які відображені в
рівнях знань і вмінь. Окрім цього кожному випускнику були надані
рекомендаційні листи для подальшого кар’єрного росту та створення
резерву кадрів аграрного бізнесу.
1.5.

Розвиток матеріально-технічної бази освітнього процесу

На юридичному факультеті створено спеціалізовану навчальну
лабораторію спеціальності «Геодезія та землевпорядкування, обладнану
комп’ютерною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням,
геодезичними приладами.
На факультеті ветеринарної медицини створено навчальну лабораторію
хімії та повністю укомплектовано її необхідними реактивами.

10

На факультеті агротехнологій та природокористування введено в
експлуатацію навчально-наукові лабораторії «Еколаб» та «Агролаб», які
обладнані сучасними приладами для проведення глибоких досліджень у
галузі екології та агрономії
На інженерно-технологічному факультеті продовжувалось формування
матеріальної бази центру точного землеробства – будівництво критого
полігону, а також створено навчальну лабораторію сільськогосподарської
техніки вітчизняної компанії «Ельворті».
На економічному факультеті створена потужна комп’ютерна
лабораторія з цілодобовим доступом для студентів у рамках проекту «Топаз»
На факультеті харчових технологій створено дві лабораторії, а саме
переробки м’яса компанії «Глобино» та харчової хімії. Зазначені лабораторії
мають сучасне унікальне обладнання і можуть використовуватися, як в
освітньому процесі так і для наукових досліджень.
На будівельному факультеті створена сучасна комп’ютерна
лабораторія для забезпечення освітнього процесу студентів будівельного
факультету із використанням інноваційних оригінальних ліцензованих
програм.
1.6.

Розвиток поліграфічної бази Сумського НАУ.

У 2018 році на власній базі університету виготовлено:
- близько 1500 примірників навчально-методичної літератури;
- близько 5000 примірників рекламної продукції;
- повністю забезпечено потребу університету у бланковій продукції;
Головний результат діяльності – це зменшення витрат на виготовлення
всіх видів продукції в середньому на 50 %.
1.7.

Набір студентів

У 2018 році до Сумського НАУ було зараховані всього за освітніми
ступенями бакалавр та магістр 2928 студентів, що на 23 особи більше у
порівнянні з 2017 роком.
На денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
всього зараховано 898 (у 2017 - 960) вступників, із них 49 (у 2017 - 66)
іноземців. Із загальної кількості на місця державного замовлення зараховано–
582 (у 2017 - 588) осіб або 64,8% (у 2017 - 61,3%).
З 419 (у 2017 - 474) студентів, які зараховані на 1 курс ОС бакалавр на
базі ПЗСО –163 сільська молодь (у 2017 - 197), що становить 38.9% (у 2017 41,6%). Найбільший конкурс на місця державного замовлення був
зафіксований на спеціальності «Право» - 20.9 (у 2017 - 31) осіб на одне місце,
«Менеджмент» - 12 осіб на місце(2017-17), «Міжнародне право» - 8.0 осіб на
місце (у 2017 - 13).
У 2018 році були надані рекомендації до зарахування на бюджетні
місця у повному обсязі станом на перший день їх оголошення (100%
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виконання держзамовлення) на спеціальності: Архітектура, Агрономія,
Захист рослин, Лісове господарство, Агроінженерія, Ветеринарна медицина
(магістри) та Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза (магістри) (у 2017 Харчові технології, Будівництво та цивільна інженерія, Архітектура,
Агрономія, ТВППТ, Лісове господарство, Агроінженерія та Ветеринарна
гігієна (магістри).
Обсяг державного замовлення виконано більше ніж на 50% за
спеціальностями: Харчові технології, Будівництво та цивільна інженерія,
Геодезія та землеустрій, Екологія, Садово-паркове господарство, Водні
біоресурси та аквакультура, Енергетика, електротехніка та електромеханіка.
(у 2017- Геодезія, Захист рослин, Екологія, Садово-паркове господарство,
Енергетика).
Обсяг державного замовлення виконано до 50% за спеціальностями:
Право, Міжнародне право, Облік і оподаткування, Менеджмент, ТВППТ.
Не заповнено жодного місця державного замовлення на спеціальностях
Економіка, Маркетинг, Фінанси, банківська справа та страхування,
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (у 2017- Міжнародне право,
Маркетинг, Фінанси, Підприємництво, Менеджмент).
За умовами комерційного договору на здобуття ступеня бакалавра до
Сумського НАУ були зараховані 267 вступника (у 2017 - 372). Із загальної
кількості зарахованих на ОС бакалавр – 419 абітурієнтів (у 2017 - 474)
вступили за сертифікатами УЦОЯО, що становить 49,3 %(у 2017 - 49,4%).
Оцінюючи якісний склад вступників на бюджетні місця, необхідно
відмітити, що конкурсний бал зарахованих на 1 курс ОС бакалавр, після
ПЗСО коливається по спеціальностях, але по більшості спеціальностей він
достатньо високий:
У 2018 році за скороченим терміном навчання зараховані 430 осіб (у
2017 – 418) , у т.ч. 12 (у 2017 - 27) зараховані на поповнення груп з
нормативним терміном навчання. Вступники на базі ОС «Молодший
спеціаліст» за структурою становлять: 226- 52,6% (у 2017 - 198 (47,4 %)) випускники коледжів СНАУ, 204- 47,4% (2017- 220 (52,6%)) – випускники з
інших коледжів та технікумів. Із зазначеної категорії, вступили на навчання
за кошти бюджетного фінансування – 312 (у 2017- 325) студентів, за
комерційними угодами – 118 (у 2017 - 93).
На денну форму навчання для здобуття ступеня магістра всього
зараховано 667 осіб (у 2017- 654), у т.ч. 53 (у 2017 - 25) іноземці. На місця
державного замовлення були зараховані 401 вступник (у 2017 - 333), а за
комерційними угодами – 265 (у 2017 - 321). На всі спеціальності за
скороченим терміном навчання та на ОС Магістр обсяги державного
замовлення (після коригування) виконані на 100%.
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Конкурсний бал
Спеціальність

ТВППТ
Менеджмент
Агрономія
Екологія
Ветеринарна медицина
(магістри)
Геодезія
Харчові технології
Садово-паркове господарство
Будівництво
Транспортні технології
Лісове господарство
Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза (магістри)
Водні біоресурси
Архітектура
Захист рослин
Агроінженерія
Енергетика
Міжнародне право
Облік і оподаткування
Право

Середній рейтинговий
бал зарахованих на
бюджет

MAX

MIN

174,427
179,712
188,292
184,367
191,048

121,264
176,384
150,421
160,138
162,760

145,637
177,528
169,022
172,482
171,446

186,431
175,987
173,759
166,758
160,393
200,000
161,454

162,621
141,752
132,812
122,720
145,542
141,414
151,008

174,827
154,638
152,953
132,645
152,967
156,266
156,266

147,888
191,048
178,214
179,217
180,866
199,264
174,928
192,816

139,776
144,456
130,52
119,446
115,945
199,264
172,486
183,560

142,667
170,234
154,01
142,598
141,520
199,264
173,732
178,516

На заочну форму навчання зараховані 1363 вступники (у 2017-1291), у
т.ч. 87 іноземців (у 2017 – 51). З цієї кількості на ступінь бакалавра
зараховані 510 осіб (у 2017 - 505), у т.ч. на місця державного замовлення – 60
осіб (у 2017- 60). На здобуття ступеня магістра зараховані 853 особи (у 2017786), у т.ч. на місця державного замовлення – 88 осіб (у 2017-70).
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ПРОФЕСОРСЬКОВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
У 2018 році виконувалась науково-дослідна робота згідно тематичного
плану Міністерства освіти і науки України, що фінансувалась з державного
бюджету:
- «Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції
бурої худоби в умовах північно-східного регіону України» (200 тис. грн.).
Науковий керівник – д.с.г.н., проф. В.І.Ладика. Термін виконання 20172019 рр. Профінансована на 100 %.
- «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в
умовах адміністративно-територіальної реформи» (200 тис. грн.). Науковий
керівник – д.е.н., проф. Л.І.Михайлова. Термін виконання 2017-2019 рр.
Профінансована на 100 %.
- «Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі
розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних
захворювань тварин» (600 тис. грн.). Науковий керівник – д.вет.н., проф.
Т.І.Фотіна. Термін виконання 2018-2020 рр. Профінансована на 100 %.
- «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального
управління в умовах переходу до сталого розвитку» (400 тис. грн.). Науковий
керівник – д.е.н., доц. В.Ю.Медвідь. Термін виконання 2017-2020 рр.
Профінансована на 100 %.
- «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних
напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних
панелей» (409,6 тис. грн.). Науковий керівник – к.т.н., доц. С.М.Сабадаш.
Термін виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100 %.
- «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки
сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий
аспект» (300 тис. грн.). Науковий керівник – к.ю.н., доц. А.М.Клочко. Термін
виконання 2017-2020 рр. Профінансована на 100 %.
- «Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як
органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в
умовах Північно-східного Лісостепу України.» (400 тис. грн.). Науковий
керівник – д.б.н., доц. І.М.Коваленко. Термін виконання 2017-2020 рр.
Профінансована на 100 %.
У 2018 році виконувалась науково-дослідна робота, що фінансувалась з
державного бюджету на замовлення Національної служби посередництва і
примирення «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення
трудових спорів». Замовник: (47,2 тис. грн.). Науковий керівник – д.ю.н.,
доцент Запара С.І. Термін виконання: квітень – грудень 2018 року.
Профінансована на 100 %.
Роботи виконуються за 42 договорами з агроформуваннями Сумської
області та підприємствами України. Профінансовано на суму 2554 тис. грн.
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Крім того, 93 тем виконувались співробітниками університету за власні
кошти.
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Фінансування наукових досліджень, тис. грн
У 2018 році придбано наукового обладнання для наукових лабораторій
університету на 4500 тис. грн.
Отримано 31 патент, подано 41 заявку. Видано 82 монографії, в тому
числі 13 за кордоном, 2 підручники 58 навчальних посібників, опубліковано
846 статей (589 – в українських наукових виданнях, 257 – закордонних, 89 у
міжнародній науково метричній базі Scopus – 46, Web of Sience - 43 та 1114
тез доповідей, із них 99 за кордоном.
Протягом 2018 року працювало 2 спеціалізовані вчені ради:
шифр16.00.06 – «Гігієна тварин та ветеринарна
Д.55.859.02
санітарія»
шифр 16.00.07 – «Ветеринарне акушерство»
К
шифр 06.01.05 – «Селекція і насінництво»
55.859.03
шифр 06.01.09 – «Рослинництво»
За 2018 рік в цих спецрадах був проведений захист 8 дисертаційних
робіт.
За звітній період співробітниками університету було захищено 3
докторських та 19 кандидатських дисертацій. Загалом в аспірантурі та
докторантурі навчається 213 особи. Підготовка науково-педагогічних кадрів
здійснюється в аспірантурі за 11 спеціальностями, а в докторантурі - 5.
Співробітники університету взяли участь у роботі 550 наукових
конференціях, семінарах обласного, державного та міжнародного рівнів.
Протягом 2018 року на базі університету було проведено 8
міжнародних, 1 всеукраїнська та 1 університетська конференції, а саме:
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 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання
юриспруденції: теоретичні та практичні виміри» (25-26 квітня 2018 р.),
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологія
виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми,
перспективи» (17-18 травня 2018 р.),
 Міжнародна науково-практична конференція «Гончарівські читання»
(25-26 травня 2018 р.),
 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний аграрний
менеджмент: теорія, методологія, практика» (27-28 вересня 2018 р.),
 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених
«Аграрний форум – 2018» (економічний) (10-14 вересня 2018 р.),
 XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Технології ХХІ
сторіччя» (10-15 вересня 2018 р.),
 Міжнародний аграрний форум «Територія Євроінтеграції»
(16 вересня 2017 р.),
 Міжнародний форум ІТ-технологій «ІТ PEOPLE SUMY» (89 листопада 2018 р.)
 Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та
студентів Сумського національного аграрного університету (17-20 квітня
2018 р.);
 Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена
Міжнародному дню студента (12-16 листопада 2018 р.).
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Публікації в наукометричних базах даних
У 2018 році в Сумському національному аграрному університеті
працювало 58 студентських науково-дослідних гуртків, в яких займалися
1020 студентів. Звітного року опубліковано 1008 наукових статей та тез
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доповідей студентів, в т.ч. 323 спільно з викладачами університету. Взяли
участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017-2018 н.р. 100 студентські
наукові роботи з яких 26 стали переможцями.
Активно працювала у 2018 році і Рада молодих вчених СНАУ. У
звітному році к.е.н., доцент Лозинська І.В., к.т.н., доцент Пономарева Л.М.,
к.т.н., доцент Бідюк Д.О., д.е.н., доцент Данько Ю.І., д.е.н., професор
Медвідь В.Ю. отримували стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених.
У Сумському національному аграрному університеті видається
науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету»,
п’ять серій якого включено до переліку фахових видань України та
індексуються в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.
3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних зв’язків,
освітніх та наукових проектів є пріоритетним завданням Сумського НАУ.
Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується з використанням
різноманітних організаційних форм: від студентської та професорськовикладацької академічної мобільності та участі в реалізації міжнародних
грантів, конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних
освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх
організаціях.
На даний момент укладено 91 договір (із них 30 договорів з освітніми
та науковими установами) про співробітництва з закордонними партнерами
з 22 країн. До числа провідних закордонних партнерів СНАУ належать
університет прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), центр
практичної підготовки спеціалістів АПК Дойла-Нінбург, екологічне
об’єднання “Лого”; спілка фермерів Німеччини, Природничо-технічний
університет в Бидгощі (Польща), Варшавський природничий університет
(Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, університет
землеробства у Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, чисельні
міжнародні організації, які реалізують програми виробничого стажування на
кращих підприємствах розвинутих країн світу.
У 2018 р. СНАУ підписав Меморандум і став офіційним партнером
міжнародної мережі університетів країн Причорномор’я та Східного
Середземномор’я BSEMAN.
Серед досягнень у сфері міжнародної діяльності слід відзначити
отримання 13 міжнародних грантів на реалізацію наукових та освітніх
проектів . У рамках реалізації проекту «Підтримка гармонізації
запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах,
на прикладі Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом
природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції
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розвитку, було розроблено стратегічний внутрішній документ - політику
якості Сумського НАУ в сфері вищої освіти.
Інформація щодо грантових міжнародних проектів, які
здійснюються Сумським НАУ станом на 18.12.2018 р.
№
з/п

Назва проекту

Грантонадавач

Період

Німецька служба
академічних обмінів
DAAD

2017 –
2020 рр

1.

Підтримка німецькомовних навчальних
курсів

2.

Академічна мобільність студентів та
викладачів у рамках проекту ERASMUS +
Університет прикладних наук
Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина

ERASMUS +KA1

2016/
2018 рр.

3.

Німецько-українська співпраця в галузі
органічного сільського господарства
України
(Виконавці: Житомирський національний
агроекологічний університет, СНАУ,
Іллінецький державний аграрний коледж)

Федеральне міністерство
продовольства і сільського
господарства Німеччини
(BMEL)

2016/
2018 рр.

4.

Від
теоретично
орієнтованого
до
практичного навчання в аграрній сфері /
TOPAS

ERASMUS + KA2

2017/2020

5.

Покращення навиків в лабораторній
справі
для
спеціалістів
харчових
технологій у Східній Європі /Ag-Lab/

ERASMUS + KA2

2017/2020

ФАО

2017/2018

ФАО

2017/2018

Чеська агенція розвитку

2017/2018

ERASMUS + KA1

2017/2020

ЄБРР

2018/2019

6.

7.

8.

(A) «Попередження ризику поширення
африканської чуми свиней та підвищення
рівня поінформованості в Україні»,
(Б)
«Підтримка
розвитку
сільськогосподарських кооперативів в
Україні»
«Україна: Поширення знань та найкращих
фермерських практик молочарського
бізнесу»
«Підтримка гармонізації запровадження
Болонських принципів в українських
аграрних університетах, на прикладі
Сумського НАУ»

9.

Академічна мобільність студентів та
викладачів у рамках проекту ERASMUS +
Чеський університет природничих наук, м.
Прага, Чехія

10.

Удосконалення професійних навичок
фахівців м'ясопереробної галузі України

Вона наразі опублікована на сайті Сумського НАУ українською та
англійською мовами. Сумський НАУ отримав «Свідоцтво про реалізацію
політики Європейських стандартів якості», яке підтверджує, що Сумський
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національний аграрний університет запровадив в своїй політиці забезпечення
якості «Стандарти і Рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти».
У рамках співпраці з Бернським університетом прикладних наук
(Інститут сільського господарства, лісництва та продовольства) за підтримки
Нестле Україна та Швейцарського бюро співробітництва в Україні розпочато
реалізацію проекту «Розвиток сталого сільського господарства – 360о оцінка
фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку». Метою
даного проекту є покращення життя місцевих фермерів та їхніх сімей. Для
оцінки та управління економічною, екологічною та соціальною діяльністю
фермерських господарств України розроблені нові методичні підходи. Як
результат роботи проекту, в навчальний процес імплементовано підхід, який
заснований на принципах RISE-методу і передбачає активний
всеохоплюючий аналіз діяльності фермерського господарства.
СНАУ успішно інтегрується у міжнародний освітній простір, розвиваючи
двосторонні і багатосторонні міжнародні зв’язки, освітні та наукові проекти.
Яскравим прикладом таких спільних освітніх програм у Сумському НАУ є
міжнародний магістерський курс MBA, що успішно розвивається у рамках
співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф
(Німеччина). Нині 15 студентів СНАУ навчаються в Німеччині і 50 студентів
проходять навчання за цією програмою німецькоюта українською мовами в
СНАУ. Необхідно зазначити, що у 2016 році спеціальність успішно
акредитована європейським акредитаційним агентством AСQUIN, а в 2018 р.
продовжено до 2021 р.. Метою міжнародної акредитації є підтвердження
повної відповідності змісту та якості навчального процесу в СНАУ
європейським освітнім стандартам. Також перед студентами та викладачами
СНАУ відкриті широкі можливості академічної мобільності у рамках
проектів Еразмус+
із університетом Хохенхайм та університетом
Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина).
Успішно продовжується партнерство з ФАО та ЄБРР. У 2017-2018 рр.
СНАУ отримав та продовжує реалізацію 4 наукових грантів:
2017-2018 - “Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів в
Україні”
2017-2018 - “Попередження ризику поширення африканської чуми свиней та
підвищення рівня поінформованості в Україні (Фаза II)”
2017 - “OSRO/UKR/601/CAN Нагальна допомога у забезпеченні
продовольчої
безпеки
шляхом
надання
найважливіших
сільськогосподарських ресурсів територіям Донецької та Луганської
областей, що постраждали внаслідок конфлікту”.
2018-2019 рр. – Удосконалення професійних навичок фахівців
м’ясопереробної галузі України.
Важливим досягненням у напрямку розвитку східного партнерства
стало налагодження зв’язків із науковими інституціями КНР. Підписано
договір про співробітництво із Хенанським інститутом науки і технологій
(Китай). Даним договором передбачено спільну підготовку аспірантів і
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магістрів у галузі ветеринарної медицини. Також нашим партнером став
Чжецзянський коледж землеробства та лісового господарства, де також
підписано угоду про співробітництво домовленостей щодо академічного
обміну студентами і викладачами та спільну підготовку бакалаврів та
магістрів.
В цілому у 2017/18 рр. науково-педагогічними працівниками
університету були отримали гранти більш ніж за 8 Європейськими та
міжнародними програмами, завдяки цьому 44 викладача у 8 країнах пройшли
стажування:
Німеччина – 20 осіб
Нідерланди – 4 особи
Китай – 8 осіб
Франція – 1 особа
Болгарія 5 особи
Ізраїль – 1 особа
Польща – 4 особа
США – 1 особа
В системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація
виробничого та наукового стажування за кордоном. Протягом 2017-2018
навчального року 569 студентів СНАУ пройшли виробниче стажування у
сільськогосподарських підприємствах Данії, Голландії, Німеччини, Польщі,
Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, США та Австралії та прийняли участь
у науково-практичних стажуваннях 44 науково-педагогічних працівників
нашого університету. В тому числі викладачі СНАУ продовжили участь у
грантових програмах уряду США, які надають можливість підвищувати
кваліфікацію та знайомитись із сучасною методикою викладання у провідних
американських університетах.
Кількість студентів, які виїхали на практику/ стажування
у 2017-2018 н.р.
Країна
Кількість студентів
Австралія
8
Болгарія
1
Данія
22
Італія
5
Нідерланди
20
Німеччина
285
Польща
172
США
4
Франція
2
Швейцарія
40
Швеція
10
Всього:
569
Підготовка іноземних студентів залишається пріоритетним завданням
міжнародної діяльності. На даний час в університеті навчається 481 студент з
27 країн світу. В 2018 році залучено на навчання більше 200 іноземних
громадян, в тому числі 41 аспірант. Університет проводить постійну роботу
по розширенню країн партнерів з яких приїжджають на навчання іноземні
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студенти. В останній час активізувалася роботу в цьому напрямку стосовно
залучення іноземців з таких країн як Китай, Узбекистан, Марокко, Намібія.
Університетом підписана угода про співробітництво з підготовки
магістрів та аспірантів з Хенанським університетом та Чжензанським
коледжем КНР.
Надходження коштів за навчання та проживання в
гуртожитку іноземних студентів до спеціального фонду постійно
збільшуються. Так в 2016 році вони склали 11,6 млн. грн., в 2017 році – 13,2
млн. грн., в 2018 році планується 17,8 млн. грн. В університеті проводиться
робота по підвищенню якості навчання та створення умов для проживання
іноземних студентів.
4.

ВИХОВНА, КУЛЬТУРНА-МАСОВА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА
РОБОТА

4.1. Єдність навчального і виховного процесу
Одним із важливих напрямів виховної роботи є інформаційнопросвітницька робота.
Протягом 2018 року в університеті організовані і проведені численні
семінари, круглі столи, лекції виховної тематики, тренінгові заняття,
присвячені актуальним проблемам громадського життя.
У 2018 році на факультетах для студентів проведено 883 виховних
заходів, із них морально-етичного спрямування – 62; інтелектуальнодуховного – 94; національно-патріотичного – 115; громадсько-правового –
123; трудового – 29; екологічного – 36; родинно-сімейного – 82; формування
здорового способу життя – 342.
Удосконалення індивідуальної, виховної і профілактичної
роботи
Значна увага в університеті була приділена профілактиці
правопорушень та порушень навчальної дисципліни, тютюнопаління,
вживання наркотичних засобів, порушення правил внутрішнього розпорядку
в університеті та гуртожитку.
У 2018 році на факультетах проведено 258 навчально-виховних
комісій, на яких розглянуті питання порушення правил поведінки студентів,
пропуски навчальних занять, порушення правил проживання в гуртожитку.
На внутрішньому обліку у 2018 році перебували 10 студентів, які
скоїли правопорушення (вживання спиртних напоїв).
4.2.

4.3. Організація соціально-психологічної допомоги студентам
Нові соціальні вимоги, відповідні стратегічні зміни розвитку освіти
України та загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід
навчально-виховного процесу та формують загальне спрямування діяльності
психологічної служби системи освіти. Це супровід суспільно значущих
освітянських інновацій, соціально-психологічний супровід студентів із сімей
вимушено переміщених осіб, студентів-сиріт, дітей з інвалідністю, студентів
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«групи ризику», створення умов для соціально-психологічного комфорту і
безпеки молоді.
Серед студентів СНАУ є такі категорії, якстуденти-сироти і студентів,
позбавлені батьківського піклування, студенти із числа вимушено
переміщених осіб, студенти із малозабезпечених та багатодітних родин, діти
учасників бойових дій, студенти з інвалідністю. Дані категорії студентів
потребують соціально-психологічного супроводу.
В університеті працюють практичні психологи, який займається
діагностичною, просвітницькою, профілактичною діяльністю.
Упродовж 2018 року практичним психологом надано індивідуальних
консультацій понад 423 студентам та 48 викладачам, просвітницькою
роботою було охоплено понад 2955 студентів, діагностичною роботою –
близько 3 тисяч студентів.
4.4. Розвиток студентського самоврядування
У листопаді 2018 року схвалена Концепція розвитку студентського
самоврядування на 2019-2022 роки.
Студенти Сумського НАУ є членами Всеукраїнської ради голів органів
студентського самоврядування аграрних ВНЗ України, громадської
організації «Українська асоціація студентів», громадських організаціях
«Краса та розум Сумщини», «Студентське братство Сумщини»,
«Національний студентський союз» та інших. Щороку іменні стипендіати та
активісти університету та коледжів СНАУ беруть участь у зльоті «Лідери
АПК ХХІ століття».
Студенти СНАУ за підтримки органів студентського самоврядування
активно приймають участь у написанні та реалізації грантових проектів
Європейських організацій, наукових студентських конференціях, олімпіадах,
дебатних турнірах та конкурсах. Протягом 2018 року були реалізовані
студентські проекти «Школа лідер»та «MediaSchool».
4.5. Формування університетських традицій
Велику роль у формуванні університетських традицій відіграє
художньо-естетичного виховання. У 2018 році проводилися такі заходи як
«День знань», «Зустрічайте – це ми!», «День студента», новорічно-різдвяні
заходи, тижні факультетів, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», конкурси
команд КВН, «Міс та Містер СНАУ», «Битва гуртожитків», участь художніх
колективів у профорієнтаційних заходах, Днях відкритих дверей та інші.Крім
того, у 2018 році студенти університету взяли участь у акціях, спрямованих
на утвердження здорового способу життя, тренінгових заняттях, присвячених
Дню толерантності, акціях «День щастя у СНАУ», «Подаруй дитині
посмішку», «Епідемія доброти» тощо.
Студенти СНАУ постійно беруть участь у міських заходах. У 2018 році
студенти стали учасниками благодійних тематичних концертів для ветеранів
війни та праці, для дітей, які виховуються у дитячих будинках, благодійних
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акціях «До світлого дня – світлі вчинки», «Від серця до серця», заходах,
присвячених Дню Європи та інших.
Вже стало традицією проводити благодійні акції, спрямовані на
допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
учасникам бойових дій.
Отже, можна зазначити, що навчально-виховний процес в
університеті носить всебічний і комплексний характер, зорієнтований на
поліпшення умов підготовки висококваліфікованих, соціально активних,
патріотичних, морально і фізично здорових молодих людей.
4.6.
Участь студентів у загальнодержавних, обласних та
міжнародних заходах
Усвідомлення того, що ми маємо допомогти в становленні не просто
професіонала, а всебічно розвиненого, здорового і активного громадянина
спонукає нас розвивати різноманітні поза навчальні проекти. На сьогодні в
університеті діє 4 гуртки художньої творчості та 1 клуб за інтересами. У
гуртках художньої самодіяльності займаються лише 183 студента, із них:
1)
ансамбль сучасного танцю «Шарм» - 43 чол.;
2)
народний ансамбль народного танцю «Весна» - 51 чол.;
3)
ансамбль сучасного бального танцю «SWAY» - 20 чол.;
4)
академічний хор «Юність» - 19 чол.;
5)
клуб веселих та кмітливих – 50 чол.
Серед основних здобутків творчих колективів слід відмітити наступне:
ансамблю сучасного танцю «Шарм» встановлено звання
«зразковий»;
зразковий ансамблю сучасного танцю «Шарм» та ансамбль
сучасного бального танцю «Свей» взяли участь у встановленні Рекорду
України «Наймасовіше виконання української польки» у м.Кропивницький;
зразковий ансамблю сучасного танцю «Шарм» посів ІІ місце у
Всеукраїнському фестивалі - конкурсі «Танцююча нація» та ІІ місце у
Всеукраїнському фестивалі «Зірковий шанс»;
народний ансамбль народного танцю «Весна» взяв участь у
Міжнародному фестивалі оркестрів у м.Едірне, Туреччина, взяв участь у
фестивалі «Поронянське лато» у м.Поронін, Польща, та фестивалі «Зустріч
Дружби» у Болгарії;
ансамбль сучасного бального танцю «Свей» посів І місце у
Чемпіонаті України серед танцювальних колективів (м.Київ), ІІ місце у
Міжнародному фестивалі пісні і танцю «Об’єднаймо дітей мистецтв», І місце
у Міжрегіональному відкритому фествиалі конкурсу дитячої та юнацької
творчості «Зірковий шанс» (м.Суми)
4.7. Спортивно – масова робота
За період 2018 року студенти нашого університету сталипризерами
міських та обласних змагань в дванадцяти видах спорту.
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Протягом 2018 року студенти СНАУ стали переможцями обласних та
всеукраїнських змагань з футболу, волейболу, вільної боротьби, легкої
атлетики, військово-спортивного багатоборства. Крім того, студенти стали
переможцями Чемпіонатів світу панкратіону .
Найкращі досягнення серед студентів СНАУ у 2018 році:
Березін Максим (ЮР) – призер на чемпіонаті світу з панкратіону;
Янковський Роман (ФХТ)–І місце в обласні універсіаді з вільної
боротьби;
Безлюдний Григорій (АГР)– бронзовий призер чемпіонату
України серед студентів ВНЗ з армспорту. Бронзовий призер зимового
чемпіонату України легкоатлетичних метань. Срібний призер чемпіонату
області в закритих приміщеннях зі штовхання ядра;
Карась Віталій (ІТФ) – Чемпіон області з пауерліфтингу;
Балим Юлія (ЮР) – срібна призерка зимового чемпіонату
України зі спортивної ходьби;
Улько Карина (БУД) – багаторазовий призер міжнародних
змагань та чемпіонатів України;
Коноваленко В'ячеслав (ВЕТ) – призер чемпіонату України з
пауерліфтингу;
Пацюк Єгор (АГР)– І місце у Всеукраїнських змаганнях серед
юнаків та дівчат 2000-2001 р.н. у спринтерській гонці на 1600 м з лижних
гонок.
5.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН
УНІВЕРСИТЕТУ

У 2018 році університетом проводилася робота щодо забезпечення
високої ефективності діяльності та стійкого фінансово-економічного стану.
Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів фінансування за рахунок
пошуку та залученню додаткових надходжень до бюджету, економне та
раціональне його використання.
Якість освіти в значній мірі залежить від фінансового забезпечення
його діяльності, тому джерелами фінансування доходів університету у 2017
році були:
1)
кошти, отримані з бюджету (загальний фонд);
2)
кошти, отримані за рахунок надання платних послуг (спеціальний
фонд), який складається з:
надходження від навчання вітчизняних студентів за контрактом;
надходження від навчання іноземних громадян;
надходження від проведення наукової діяльності;
надходження від діяльності структурних підрозділів, що на
надають платні послуги;
надходження від реалізації продукції комбінату громадського
харчування;
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надходження від надання комунальних послуг та проживання в
гуртожитку;
надходження від реалізації с. – г. продукції;
надходження від оренди приміщення та реалізації майна.
У 2018 році університет по загальному фонду профінансовано на суму
104 789,9 тис. грн., що більше 16,9% в порівнянні з минулим роком.
Надходження до спеціального фонду склали 77262,2 тис. грн., що більше в
порівнянні з 2017 роком на 18,7%.
Загальні обсяги та структура фінансування діяльності
університету у 2017-2018 роках
Найменування
Джерело
фінансування

Сума,
тис. грн.

2017
Структура,
%

Сума,
тис. грн.

2018
Відхилення,
+,Структура,
%

Загальний фонд
державного
89613,0
57,9
104789,9
57,6
+15176,9
бюджету
Спеціальний фонд
державного
65094,3
42,1
77262,2
42,4
+12167,9
бюджету (власні
кошти)
ВСЬОГО
154707,3
100
182052,1
100
*
Фінансування, отримане з державного бюджету використовувалось
протягом 2018 року на оплату поточних видатків згідно до затвердженого
кошторису Міністерством освіти і науки України.
Загальні обсяги та структура фінансування діяльності
відокремлених структурних підрозділів – Глухівського агротехнічного
інституту та коледжів СНАУ 2018 роках
Назва

Глухівський агротехнічний
інститут
Маловисторопський
коледж
Охтирський коледж
Путивльський коледж
Роменський коледж
Коледж СНАУ
ВСЬОГО

Загальний фонд
державного бюджету

Спеціальний фонд
державного бюджету
(власні кошти)
Сума,
Структура,
тис. грн.
%

Сума, тис.
грн.

Структура,
%

24320,3

37,2

6388,6

35,3

8471,3

13,0

1314,0

7,3

8689,5
9545,0
10299,5
4052,2
65 377,8

13,3
14,6
15,8
6,1
100

1918,5
1318,0
4072,2
3091,2
18102,5

10,6
7,2
22,5
17,1
100

Основними статтями видатків по загальному фонду були такі.
У 2018 році показники фінансування загального фонду збільшились на
15,2 млн. грн. Це сталося за рахунок повного забезпечення виплати
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заробітної плати з урахуванням підняття мінімальної заробітної плати в два
рази. Крім того, було збільшено соціальні виплати дітям-сиротам з
урахуванням індексу споживчих цін. Збільшено і фінансування наукової
діяльності, в тому числі отримано 3,5 млн. грн. на придбання обладнання для
лабораторій. За рахунок економії фонду оплати праці можливо було
здійснити перерозподіл видатків на оплату енергоносіїв.
Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду університету
у 2017-2018 роках
Заробітна плата з нарахуваннями

60 426,9

69 636,1

Відхилення,
+,+9 209,2

Соціальні виплати дітям-сиротам

2 753,9

3 242,8

+488,9

Оплата енергоносіїв
Стипендії
Придбання товарів, робіт та послуг
Видатки на відрядження
Капітальні видатки
ВСЬОГО

5 447,3
20 681,0
215,7
88,2
0,00
89 613,0

5 411,6
22 136,9
791,0
77,6
3 493,9
104 789,9

-35,7
+1 455,9
+575,3
-10,6
+3493,8
+15 176,9

Статті витрат

2017 рік

2018 рік

Видатки на оплату академічних стипендій збільшено, оскільки
збільшено розмір академічної стипендії на 18%.
Університет у 2018 р., як і в попередні роки, забезпечив у повному
обсязі виплати заробітної плати, стипендій, надбавок, доплат до заробітної
плати та виплату грошової допомоги у розмірі посадового окладу на
оздоровлення до щорічної відпустки усім працівникам Університету.
Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду
відокремлених структурних підрозділів – Глухівського інститут та
коледжів СНАУ у 2018 році
Статті витрат

Сума, тис. грн.

% в структурі

Заробітна плата з нарахуваннями

45 485,4

69,6

Соціальні виплати дітям-сиротам

2 837,3

4,3

Оплата енергоносіїв
Стипендії
ВСЬОГО

5 144,2
11 910,9
65 377,8

7,9
18,2
100

Основними джерелами наповнення спеціального фонду університету у
2018 році булу такі.
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Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду
університету у 2017-2018 році, тис. грн.
Статті витрат

2017

Доходи, отримані від освітньої діяльності:
42881,3
надходження від навчання вітчизняних
24819,2
студентів за контрактом
надходження від навчання іноземних громадян 10094,2
надходження від діяльності структурних
7967,9
підрозділів, що на надають платні послуги
Доходи, отримані від господарської
22213,0
діяльності:
надходження від проведення наукової
2215,5
діяльності
надходження від реалізації продукції
4699,1
комбінату громадського харчування
надходження від надання комунальних послуг
13109,2
та проживання в гуртожитку
надходження від реалізації с. – г. продукції
1868,1
надходження від оренди та реалізації майна,
321,1
інші
Доходи, від отриманих благодійних внесків,
6150,9
грантів та дарунків
ВСЬОГО
71245,2

Відхилен
ня (+,-)

2018

50 817,1
32 105,4
16 585,8
2 125,9
24 709,2
3 358,3
5 093,7
14 074,4
1 903,2
279,6
4 812,8
80 339,1

+7935,8
+7286,2
+6491,6
-5482,0
+2496,2
+1142,8
+394,6
+965,2
+35,1
-41,5
-1338,1
+9093,9

Кошти, які надійшли до спеціального фонду університету, використані
на утриманні університету – виплату заробітної з нарахуваннями, сплату
комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання
гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд,
сплату податків, придбання продуктів харчування для КГХ, ПММ,
будівельних матеріалів, господарського інвентарю та ін.
Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду
відокремлених структурних підрозділів – Глухівського інституту та
коледжів СНАУ у 2018 році
Сума,
тис. грн.

%в
структурі

Доходи, отримані від освітньої діяльності

1513,8

21,6

Доходи, отримані від господарської діяльності
Надходження від оренди та реалізації майна, інші

4347,3
104,5

62,1
1,5
14,8

Статті витрат
Глухівський агротехнічний інститут

1033,6
Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
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Маловисторопський коледж
Доходи, отримані від освітньої діяльності
Доходи, отримані від господарської діяльності
Надходження від оренди та реалізації майна, інші
Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
Охтирський коледж
Доходи, отримані від освітньої діяльності
Доходи, отримані від господарської діяльності
Надходження від оренди та реалізації майна, інші
Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
Путивльський коледж
Доходи, отримані від освітньої діяльності
Доходи, отримані від господарської діяльності
Надходження від оренди та реалізації майна, інші
Роменський коледж
Доходи, отримані від освітньої діяльності
Доходи, отримані від господарської діяльності
Надходження від оренди та реалізації майна, інші
Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
Коледж СНАУ
Доходи, отримані від освітньої діяльності
Доходи, отримані від господарської діяльності
Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

234,0
1074,0
6,0
256,0

14,9
68,4
0,4
16,3

588,4
1312,9
26,1
38,2

29,9
66,8
1,3
1,9

516,0
583,0
219,0

39,2
44,2
16,6

585,0
2648,0
65,7
676,5

14,7
66,6
1,7
17,0

2360,2
501,1
261,3

75,6
16,0
8,4

Кошти, які надійшли до спеціального фонду відокремлених
структурних підрозділів, використані виплату заробітної з нарахуваннями,
сплату комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання
гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд,
сплату податків, придбання продуктів харчування, ПММ та ін.
Структура та динаміка основних статей використання коштів
спеціального фонду університету у 2017-2018 році
Відхиленн
я,+,-

Статті витрат

2017 рік

2018 рік

Заробітна плата з нарахуваннями

41 666,7

45 245,4

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю
Придбання продуктів харчування
Оплата послуг сторонніх організацій
Відрядження

5 716,7
2044,6
2 533,7
780,1
11 106,6

7 331,3
2561,7
4 415,1
1 249,6
12 965,0

+3 578,7
+1 614,6
+517,1
+1 882,0
+469,5
+1 858,4

Сплата податків

163,2

149,0

-14,2

Соціальні виплати
Придбання обладнання довгострокового
користування

117,0

139,9

+22,9

594,6

1607,3

-

1310,8

64 723,4

76 975,1

Оплата енергоносіїв

Реконструкція котельні
ВСЬОГО

+1 012,7
+1 310,8
+ 12 251,7
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Фінансові ресурси університету у першу чергу націлені на соціальний
захист працівників Університету, де найбільшу питому вагу мають видатки
на оплату праці, премії, матеріальну допомогу.
2018 р. характеризується значними витратами на заробітну плату з
нарахуваннями на неї. Значна питома вага фонду заробітної плати в структурі
видатків пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати в два рази, а
також виплатою за рахунок економії коштів по фонду заробітної плати,
премій, надбавок до заробітної плати, матеріальної допомоги та інших
виплат.
Структура та динаміка основних статей використання коштів
спеціального фонду відокремлених структурних підрозділів –
Глухівського інституту та коледжів СНАУ у 2018 році
Статті витрат

Заробітна плата з нарахуваннями
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю
Придбання продуктів харчування
Оплата послуг сторонніх організацій
Відрядження
Оплата енергоносіїв
Сплата податків
ВСЬОГО

Сума, тис
грн.

%в
структурі

10 757,0
2 169,6
662,7
452,8
51,9
2 609,1
69,3
16 772,4

64,1
12,9
4,0
2,7
0,3
15,6
0,4
100

Використання коштів загального та спеціального фондів на виплату
заробітної плати у 2014-2018 р. відображено у таблиці.
Питома вага фонду оплати праці університету за 2014-2018 рр.
Роки

Показники

2014

Заробітна
плата
Заробітна
плата
Заробітна
плата
Заробітна
плата
Заробітна
плата

2015
2016
2017
2018

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

% від
фінансування
по загальному
фонду

% від
фінансування
по загальному
фонду

27428,8

28316,4

49,0

51,0

34941,3

27635,3

55,0

45,0

39 250,2

35471,2

53,0

47,0

59 773,3

40 255,7

59,8

40,2

69 636,1

45 245,4

60,6

39,4
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У 2018 році вдалося вирівняти співвідношення виплат заробітної плати
між загальним та спеціальним фондами у відповідності до приведеного
контингенту. Що стосується виплати заохочувальних виплат, в порівнянні з
2017 р. ці видатки у 2018 році зменшились на 994,6 тис. грн. і в відсотковому
значенні вони склали 8,3 % річного фонду заробітної плати.
Структура та динаміка використання коштів на видатки
соціального спрямування в 2017-2018 рр.
Статті витрат

Допомога на оздоровлення
науково-педагогічним
працівникам, тис. грн.
Матеріальне заохочення
(премії), тис. грн.
Матеріальна допомога,
тис. грн.
Виплата допомоги на
оздоровлення на 1 науковопедагогічного працівника, грн.
Виплата матеріальної
допомоги на 1 працівника
обслуговуючого персоналу,
грн.

Видатки
за 2017
рік

%в
структу
рі ФОП

Видатк
и за
2018 рік

%в
структу
рі ФОП

Відхилен
ня, (+,-)

2879,0

2,8

2 481,7

2,7

-397,3

5461,2

5,3

5 017,0

5,4

-444,2

498,7

0,4

345,6

0,4

-153,1

5477,3

*

5600,1

*

+122,8

697,8

*

526,1

*

-171,7

Всього видатків соціального
8838,9
*
7 844,3
*
-994,6
спрямування
Зменшення видатків соціального спрямування пояснюється тим, що в
2018 році була підвищена мінімальна заробітна плата та оклади згідно
тарифної сітки і економії фонду не було.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. склала 3558,7 тис.
грн., із них по оплаті за освітні послуги - 2107,8 тис. грн., по оплаті за
послуги, надані в сфері господарської діяльності - 1450,9 тис. грн.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість не обліковується.
Всі юридичні та фінансові зобов’язання взяті в межах бюджетних призначень
на 2019 рік.
Університет у 2018 р. отримав спонсорську допомогу у вигляді
благодійних внесків та дарунків на суму 4812,8 тис. грн. (комп’ютерну
техніку та пристрої, побутову техніку, меблі, обладнання для реконструкції
котельні, телекомунікаційне обладнання, книги у бібліотечний фонд та ін.).
Державне майно, що знаходиться на балансі Університету,
використовується економно, ефективно й за призначенням. Стан його
збереження характеризують такі показники:
o
вартість державного майна, що знаходиться на балансі
Університету, складає 138 214,8 тис. грн.;
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o
кількість матеріально відповідальних осіб, за якими закріплено
майно, – 478;
o
кількість договорів про матеріальну відповідальність – 478.
Річна інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань за 2018 р.
проведена в повному обсязі. Протокол результатів інвентаризації
затверджено на засіданні робочої інвентаризаційної комісії. Щомісячно
проводяться перевірки матеріально відповідальних осіб щодо додержання
правил збереження та експлуатації державного майна.
Бухгалтерська звітність як єдина система даних про майновий та
фінансовий стан Університету, статистична звітність та інші відомості про
роботу ВНЗ до контролюючих органів подавались в установлені строки.
Розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та
іншими організаціями Університет проводить своєчасно. Простроченої
заборгованості немає. Із сплати податків і зборів боргів немає.
Обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів
оренди нерухомого майна, закріпленого за Університетом, здійснюється
відповідно до встановленого порядку.
На стипендіальне забезпечення студентів у 2018 р. витрачено 22 136,9
тис. грн. Це кошти Державного бюджету. На стипендіальне забезпечення
дітей-сиріт витрачено 3219,9 тис. грн. Це кошти Управління соціального
захисту населення. Мінімальний розмір стипендії становить 1300 грн.,
студента-відмінника 1885 грн.
Напрямки використання коштів на матеріальну підтримку та
оновлення матеріально-технічної бази університету у 2017-2018 рр., тис.
грн.
Відхиленн
я, +,-

Показники

2017 р.

2018 р.

Паливно-мастильні матеріали та запчастини
Будівельні матеріали (в тому числі електро-,
сантехнічні, виготовлення меблів,
металопластикові конструкції)
Навчальні матеріали, посібники та обладнання
Комп’ютерна техніка та обладнання
Господарські матеріали (інвентар, засоби
гігієни та ін.)
Придбання матеріалів для ведення с. – г.
діяльності
Навчальне обладнання, інструменти, прилади
та інвентар (факультети)

1712,0

2653,6

+941,6

1775,7
740,1
198,5

2752,3
888,1
607,8

+976,6
+148,0
+409,3

1248,5

1935,2

+686,7

834,3

305,4

-528,9

1329,1
3001,7
+1672,6
Всього
7838,2
12144,1
+4305,9
Протягом року було використано коштів в сумі 12,1 млн. грн. на
розвиток матеріально-технічної бази, в тому числі 25% даних коштів
отримали на свої внутрішні потреби факультети і 75% витрачено на
загальноуніверситетські господарські потреби.
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Ефективність використання с.-г. угідь у 2017-2018 році
Показники

од.
виміру

2017 рік

2018 рік

Відхиле
ння, +,-

Всього земельних угідь

га
522,78 522,78
*
га
425,76 425,76
*
з них сільськогоспадарських угідь
га
425,76 425,76
*
з них обробляється власними силами
Фінансові результати
Всього надійшло коштів від обробітку
тис.
ґрунту
4107,0 5553,0 +1446
грн.
Отримано доходу з 1 га
грн/га 630,0
1300,4 +670,4
Від обробітку власними силами
В порівнянні з минулим роком основні показники, які характеризують
ефективне земельних угідь у 2018 році збільшились у результаті співпраці з
аграрним бізнесом.
Виробництво продукції рослинництва 2018 рік, тис. грн.
Виробництво продукції
Валова продукція, тис. грн.
3 953,7
Відсоток забезпеченості кормами тварин,%
95,0
В результаті діяльності рослинницького підрозділу на 90 %
забезпечено потребу в основних видах кормів тварин, забезпечено потребу
комбінату громадського харчування на 75% та реалізовано продукції на
суму 426,8 тис. грн.
Виробництво продукції тваринництва за 2018 рік, тис. грн.
Показники
Валова продукція, тис. грн.
985,2
Відсоток забезпеченості КГХ с.- г. продукцією,%
50
В результаті діяльності тваринницького підрозділу на 50% забезпечено
потребу в основних продуктах харчування комбінат громадського
харчування, тварин – кормами, та реалізовано продукції населенню на суму
529,5 тис. грн., що більше, ніж у минулому році в 2 рази.
6.
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА
В Сумському НАУ:
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
- ремонт покрівлі S = 1880 м2 на 620,5 тис.грн.
- благоустрій території університету S = 110 м2 на 28,8 тис. грн.
- поточний ремонт фасадів S = 180 м2 на 42,5 тис. грн
- поточні ремонти корпусів та гуртожитків S = 4391 м2 на 2426,3
тис.грн.
із них:
наукових лабораторій – 5 шт.
лекційних та учбових аудиторій – 27 шт.
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кабінетів – 14 шт.
підсобних кімнат та санвузлів – 42 шт.
кімнат в гуртожитках – 42 шт.
ІІ. Енергозбереження
- заміна вікон в головному корпусі, корпусі №1, в гуртожитку №4
S = 151 м2 на 257,0 тис.грн.
ІІI. Виготовлено меблів власними силами для гуртожитків та
начальних
корпусів
Кількість виробів 216 шт. на суму – 224,5 тис.грн
IV. Заготівля дров
- план 1000 м3 на 798 тис. грн.
- фактично 1000 м3 заплатили повністю
V. Заготівля торфу
- план 628.2 т на 1 264 405,92 грн.
- фактично 348,1 т заплатили 646 548 тис. грн. 72 коп.
В Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака
Сумського
НАУ:
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
- благоустрій території інституту S= 430 м2 на 115,0 тис.грн.
- поточний ремонт фасадів S= 470 м2 на 29,5 тис.грн.
- поточні ремонти корпусів та гуртожитків S= 9750 м2 на 40,3
тис.грн.
ІІ. Енергозбереження
- заміна вікон в корпусі № 2; в бібліотеці на S = 54,6 на 81,9 тис.грн.
ІІI. Заготівля дров
- план 2750 м3 на 1787,5 тис.грн.
- фактично 2264 м3 на 1071,2 тис. грн.
В Маловистороському коледжі імені П.С. Рибалка СНАУ:
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
- ремонт покрівлі (навчальний корпус, гуртожиток) S= 880 м2 на
34,645 тис. грн.
- поточний ремонт фасадів S= 170 м2 на 3,25 тис. грн.
- поточні ремонти навчального корпусу та гуртожитку S = 1850 м2 на
17,9 тис. грн.
із них:
лекційних та учбових аудиторій – 13 шт.
підсобних кімнат та санвузлів – 12 шт.
їдальня – 1 шт.

33

- поточний ремонт котельні на 5,7 тис. грн.,
виконана гідрохімічна очистка тепломережі навчального корпусу на
196,6 тис. грн.
із них:
- поточний ремонт навчально-виробничої ферми S= 95 м2 на 1,7 тис.
грн.
із них:
ремонт електромережі – 1,2 тис. грн.
ІI. Заготівля дров
- власними силами 170 м3
- придбано 152 м3 на 115 тис. грн.
В Охтирському коледжі Сумського НАУ
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
- ремонт покрівлі навчальних аудиторій S= 50 м2 на 3,2 тис.грн.
- ремонт покрівлі гуртожитку S= 100 м2 на 16,8 тис.грн.
- ремонт музею історії навчального закладу – 31 тис. грн.
- благоустрій території коледжу S= 170 м2 на 6,9 тис. грн
- поточний ремонт фасадів S= 50 м2 на 2,85 тис. грн
- поточні ремонти корпусів та аудиторій S= 800 м2 на 13,5 тис.грн.
із них:
навчальних аудиторій – 7 шт.
практичних лабораторій – 3 шт.
підсобних кімнат та санвузлів – 2 шт.
кімнат в гуртожитках – 2 шт.
поточний ремонт кухонь, коридорів гуртожитку – 5,3 тис. грн.
ІІ. Енергозбереження
- заміна електроламп на енергозберігаючі в навчальних аудиторіях – 1,8
тис. грн.
Ш. Заготівля дров
- план 95 м3 на 50 тис. грн.
- фактично 95 м3 заплатили повністю.
В Роменському коледжі Сумського НАУ
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
Поточні ремонти корпусів та гуртожитків: S= 1100 м2 на 66,6 тис. грн;
в тому числі:
ремонт підлоги та заміна лінолеуму у 2-х аудиторіях корпусу № 1
на суму 15933,25 грн.;
ремонт водомережі: S=15 пог. м на 3500 грн;
ремонт каналізаційної мережі: S= 10 пог. м. на 1200 грн;
ремонт східців корпусу №1: S= 10 м2 на 5000 грн;
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-

поточний ремонт кімнат в гуртожитку №1: S= 290 м2 на 10500

-

поточний ремонт аудиторій в корпусі №1: S= 810 м2 на 30400

грн;
грн;
Ремонт тиру: S= 320 м2 на 46000 грн.
ІІ. Енергозбереження
заміна радіаторів опалення в навчальному корпусі №1: S= 5 м2 на
2900 грн;
заміна віконних блоків: S= 15 м2 на 18000 грн;
Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (LED лампи) в
гуртожитку №1 та в корпусі №1: кількість 110 шт на 4800 грн.
В Коледжі Сумського НАУ:
У 2018 році було виконано наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти
- ремонт східців навчального корпусу
- пофарбовано цоколь навчального корпусу та гуртожитку № 2 S=
2
170м на 3,5 тис. грн.
- ремонт даху гуртожитку №2 (заміна поверхні єврорубероїдом) S= 80
2
м на 2,4 тис. грн.
- ремонт та фарбування об’єктів на прилеглій території
(відремонтовано лавки, пофарбовано загородження на клумбах, лавки та ін.)
- заміна зіпсованих шибок у навчальному корпусі S= 10 м2 на 1,1 тис.
грн.
- придбано окремі меблі до аудиторій № 13, 18, 26, а також встановили
вертикальні жалюзі в аудиторіях № 21, 22, 38 на суму 12 тис. грн.
- ремонт навчальних приміщень та гуртожитків: S=789 м2 на 16,2 тис.
грн.
Із них:
- кабінети, лабораторії –23шт.
- спортивний зал –1 шт.
- кімнат у гуртожитках – 72 шт.
- підсобних приміщень та санвузлів –17шт.
- ремонтні роботи по підготовці до опалювального сезону (теплопункт
та тепломережа)
на суму 1,6 тис. грн.
- ремонт сантехнічного обладнання (крани, бачки, труби)
на суму 1,3 тис. грн.
- очистка парку «Веретенівський» від сухостою та зламаних дерев
прибрано дерев –43 шт.
очистка узбіччя від саморослих дерев – 180 м
загальні витрати на бензин на суму 1,0 тис. грн.
ІІ. Заходи по економії та енергозбереженню
- проведено планову повірку лічильників тепла
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- встановлення
енергозберігаючих освітлювальних приладів
угуртожитку
№ 2 – 80% (у минулому році 50%) на суму 1,1 тис. грн.
встановлення окремого вузла обліку спожитої електроенергії у
гуртожитку № 2 (зменшено фінансові витрати на електроенергію по об’єкту
на 40%)
- частковий ремонт електрощитової на суму 800 грн.
ІІІ. Виконання планових заходів з охорони праці та техніки
безпеки:
- перезарядка та придбання вогнегасників, перевірка пожежних рукавів
на суму 2,2 тис. грн.
із них:
- перезарядка вогнегасників – 6шт.
- перевірка пожежних рукавів – 2 шт.
В Путивльському коледжі СНАУ у 2018 році було виконано
наступні ремонтні роботи:
І. Поточні ремонти:
- благоустрій території коледжу та стадіон S=6200м2 на 10 тис. грн
- поточний ремонт фасадів S=46м2 на 3 тис. грн
- поточні ремонти корпусів та гуртожитку S=1058м2 на 21 тис. грн.
Із них:

Лабораторій - 3

Лекційних та учбових аудиторій - 10

Кабінетів - 2

Підсобних кімнат та санвузлів - 8

Кімнат в гуртожитку - 15
ІІ . Енергозбереження
заміна вікон в головному корпусі S=11.8м2 на 12тис.грн
- встановлення енергозберігаючого освітлення у 2 навчальних
аудиторіях
ІІІ . Заготівля дров

План 700 м3

Фактично 708 м3=341,496 тис.грн

З них власними силами 150 м3

Побудували два навіси для зберігання дров -140 м3 - 5,5тис.грн.
ІV. Підготовка котельні до опалювального сезону
Навчання операторів твердопаливних котлів, слюсаря, відповідального
за газове господарство, відповідального
за теплове господарство,
відповідального за енергогосподарство, відповідального з охорони праці –
2500 грн.
Виконання планових заходів з охорони праці та техніки безпеки
- перезарядка вогнегасників-13шт 1400 грн
- страхування ДПД (паспорти ,Страховка)-3000 грн
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- перевірка приладів обліку газу - 15000 грн
- технічний огляд автотранспорту - 3300 грн
Виготовлена технічна документація із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки постійного користування (Бобінська
сільська рада).
Розроблено технічну документацію на об’єкти права власності
Сумського НАУ (навчальний корпус №1, навчальний корпус №2,
гуртожиток) вартість робіт -24 136 тис. грн.
7.
ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, АКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ТА
КОЛЕДЖАХ
7.1. Претензійно-позовна робота юридичного відділу:
Період
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Кількість позовів та претензій
12
14
9
12
10
7
5

Результат
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі
Задоволені у повному обсязі

7.2. Штрафи і компенсації:
У звітному періоді з боку контролюючих органів до університету не
застосовувалися будь-які заходи фінансового, матеріального чи
адміністративного характеру.
7.3. Юридичним відділом університету та студентською
юридичною клінікою «Довіра» надано юридичних консультацій з
різноманітних правових питань у кількості – 9204, з них:
Період
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Кількість консультацій
1181
1103
1256
1211
1415
1428
1610

7.4. Пропозиції до законів та нормативно-правових актів:
Період Кількість наданих пропозицій
2012 рік
9
2013 рік
12
2014 рік
10
2015 рік
9
2016 рік
8
2017 рік
11
2018 рік
9

Кількість прийнятих пропозицій
3
4
3
3
3
4
3
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7.5. Притягнення до дисциплінарної відповідальності:
Період
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Кількість дисциплінарних стягнень
2
3
2
3
6
7
5

7.6. Заохочення ректора (подяки):
Період
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Подяка
70
85
93
102
124
141
174

7.7. Надано житла співробітникам університету:
Період
Науково-педагогічним
Іншим співробітникам
працівникам
2012 рік
2
2
2013 рік
4
1
2014 рік
1
2015 рік
2016 рік
14
2
2017 рік
3
2018 рік
1
2
Юридичною службою університету здійснювалось постійне юридичне
супроводження питань дотримання законності при організації освітнього,
методичного, ліцензійного, акредитаційного та наукового процесів,
проведення семестрових сесій, а також додержання законності у договірній
діяльності, проведенні публічних торгів про державні закупівлі та іншої
статутної діяльності університету.
Перевірками контролюючих та правоохоронних органів у вказаних
питаннях істотних порушень не виявлено.

