Ради Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» від 22.02.2017 року щодо доповіді проректора з
НПР Нечипорука М.В. «Підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік і
задачі на 2017 рік»
Вислухавши та проаналізувавши доповідь проректора з НПР Нечипорука М.В.
про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2016 рік і
завдання на 2017 рік, Рада університету відзначила, що за звітний період
приділялася велика увага щодо підтримки у належному стані матеріальнотехнічної бази університету, її розвитку, виконано досить великий обсяг робіт з
проведення ремонтів, благоустрою, отримання, відновлення і впорядкування
документації.
Протягом 2016 року витрати грошових коштів здійснювалися за наступними
напрямками:
- заробітна плата;
- енергоносії;
- навчальні видатки;
- загальноуніверситетські видатки;
- господарські видатки;
- проведення ремонтних робіт.
Основні обсяги виконаних робіт за 2016 рік, проведені заходи із забезпечення
експлуатаційної придатності будівель, споруд, інженерно- технічних і
телекомунікаційних систем та здійснення технічного й господарського
обслуговування університету і підготовка до нового навчального року.
Експлуатаційно-технічним відділом університету за звітній період виконано
загальнобудівельні ремонтні роботи всього у 165 приміщеннях. А саме: 44
лекційних аудиторії; 27 групових аудиторій і лабораторій, а також 94 приміщення
різного функціонального призначення (викладацькі, кабінети, архів, холи,
коридори, санвузли, тощо).
Впродовж 2016 року проводилися роботи з подальшого благоустрою
території університету: відновлено аварійну ділянку огорожі; проведено ямковий
ремонт асфальтового покриття по території; знесено 31 аварійне дерево;
висаджено 65550 одиниць квітів, тощо.
Відділом головного механіка протягом 2016 року виконано такі планові
роботи по котельні: капітально відремонтовані мережні насоси; проведено ремонт
і налагоджено рециркуляційну систему всіх котлів; очищено внутрішню поверхню
трьох котлів; проведено ремонт дев’яти гірок розсікачів; проведено повне
профілактичне обслуговування всього котельного обладнання.

По тепловим мережам: проведено заміну тепломереж на двох дільницях (по пров.
Електроінструментальному, 11 і біля адмінкорпуса); замінено теплообмінник для
гарячого водопостачання імпульсного корпуса; проведено гідравлічне
випробування тепломереж і систем опалення 26 корпусів; проведено
профілактичне обслуговування електронних гідроелеваторів, тощо. По мережі
водопостачання і водовідведення: виконано роботи з поточного ремонту 10-ти
санвузлів; проведено монтаж водомірних вузлів на водяних вводах гуртожитків №
2, 4, 5, 6, 7, 8 і житлових будинках за адресами вул. Чкалова, 7, 13, 15 і Акад.
Проскури, 10А.; капітально відновлено водяний ввід в УЛК.
Протягом 2016 року продовжено впровадження заходів щодо
енергозбереження, в частині теплової та електричної енергії, газу.
Відділом головного енергетика в 2016 році проведено: капітальний ремонт
електричного обладнання і мереж 25 навчальних аудиторій; поточні ремонти
електромереж і електрообладнання більш як у 40 приміщеннях різного
функціонального призначення. По вул. Чкалова, 15 проведено перерозподіл
електричних мереж живлення, упорядковано облік електричної енергії і
урегульовано питання, щодо прямих розрахунків мешканців за електричну
енергію з АК «Харківобленерго». Виконано великий обсяг робіт по розподільним
пунктам, підстанціям і електричним мережам: замінено кабельні мережі від
комплексної ТП до майстерень автогосподарства; відремонтовано кабельні мережі
ТП №9 (гуртожитки 10, 11, 12);
Відділ автогосподарства за рахунок власної бази в повному обсязі і
оперативно виконував автотранспортне обслуговування усіх напрямків діяльності
університету. Передусім, це обслуговування заходів з набору абітурієнтів;
щоденне обслуговування їдальні, дитячих ясел-садочка, відділу постачання,
бухгалтерії, тощо; посезонне санітарно-екологічне утримання території
спецавтомобілями; технічне забезпечення автотранспортом робіт на
інженерно-технічних мережах.
Якість телекомунікаційних послуг, які надає відділ телекомунікацій
університету відповідають стандартам, що підтверджено актом Українського
державного центру радіочастот.
Аналізуючи роботу експлуатаційно-технічних підрозділів університету
можна дійти висновку про те, що активно ведуться роботи стосовно впровадження
енергозберігаючих заходів, спостерігається в динаміці зменшення обсягів
використання енергоносіїв, також розробляються та поступово впроваджуються
заходи, які направлені на економне використання фінансових ресурсів.
В зв’язку із обмеженим обсягом фінансових ресурсів основним принципом
діяльності університету на 2017 рік повинно стати - раціональне використання і
економне витрачання ресурсів: фінансових, енергетичних, людських тощо. Для
забезпечення безвідмовної роботи ХАІ в подальшій діяльності треба постійно
підтримувати належну дисципліну за наступними напрямками:
- під час нарахування заробітної плати дотримуватися лімітів, встановлених
відповідно до штатного розпису;
- виконувати накази ректора щодо лімітування використання ресурсів;
- потреби кафедр і відділів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей
повинні бути обґрунтованими, а також в межах наданих коштів за
відповідною статтею видатків;

- при складанні розкладу навчальних занять враховувати можливість
раціонального використання приміщень з метою максимальної економії
електроенергії;
- проводити роботу із співробітниками, а також із студентами університету з
приводу максимальної економії води, електроенергії, тепла.
Відповідно до вищенаведеного Рада університету ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Ухвалити
фінансово-господарську діяльність ректорату і
АФЧ університету за підсумками роботи за звітний 2016 рік.
2. Подовжити роботи щодо впровадження адміністративного та фінансовоекономічного регулювання процесів використання паливно-енергетичних
ресурсів, з метою їх раціонального використання та економного витрачання.
Відповідальні: ректорат;
зав.кафедрами; нач. відділів.
3. Забезпечити дотримання лімітів витрачання всіх видів ресурсів.
Відповідальні: ректорат;
зав.кафедрами; нач. відділів.
4. Провести своєчасно ремонтно-відновлювальні роботи з підготовки
будівель, споруд до початку наступного навчального року і опалювальної системи
до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року в межах існуючого фінансування.
Відповідальний: проректор з НПР Нечипорук М.В.,
строк до 01.09.2017 року
5. При плануванні навчального процесу враховувати необхідність
ефективного використання аудиторного фонду з метою раціонального
використання та економного витрачання енергоресурсів.
Відповідальні: проректор з НПР Павленко В.М.,
начальник навчально-організаційного відділу
Степаненко В.М.,
зав.кафедрами.

