
Стратегічні цілі фінансово-економічної діяльності МДУ 

 

 

№ Цілі та очікувані 

результати 

Заходи Прогнозні значення показників 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Забезпечення 

стабільності 

фінансових 

надходжень з 

різних джерел 

формування 

спеціального 

фонду. 

Раціональне 

використання 

ресурсів  

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

Забезпечення 

умов розвитку 

матеріально-

технічної бази, 

інформаційного 

забезпечення, 

підвищення рівня 

соціальної 

підтримки 

працівників і 

студентів. 

Розробка факультетами 

перспективних програм і 

планів щодо поповнення 

бюджету університету  

(з 2016 р.) 

+ + + + + 

Залучення коштів до 

спеціального фонду, тис. 

грн. у т. ч. за рахунок: 

17957 18832 19780 20773 21772 

Навчання за 

контрактом студентів, 

тис. грн. 

15750 16540 17400 18300 19200 

Навчання у ЦДП,  

тис грн.. 

572 601 631 663 696 

Навчання за 

контрактом аспірантів, 

здобувачів, тис. грн. 

107 118 130 143 157 

Проживання у 

гуртожитку студентів, 

тис. грн. 

717 753 791 831 873 

Оренда приміщень,  

тис. грн 

44 46 48 50 53 



Надходження від 

оплати наукових 

госпдоговорів та інших 

платних послуг,  

тис. грн. 

117 124 130 136 143 

Надходження від 

благодійних внесків, 

грантів, дарунків, 

тис. грн..  

650 650 650 650 650 

Частка видатків 

спеціального фонду, що 

використовуються на 

розвиток університету  

12 14 16 18 20 

Подання обґрунтованих 

звернень до 

Міністерства освіти і 

науки України для 

одержання державного 

фінансування на 

капітальний ремонт 

об’єктів університету 

 

+ + + + + 

2 Виконання 

щорічних планів 

заходів щодо 

зменшення 

споживання 

енергоресурсів 

університеті. 

 

Результат: 

Економія 

енергоресурсів на 

об’єктах. 

Споживання теплової 

енергії, Гкал 

 

 1474   1430 

Споживання 

електроенергії,   

тис. Квт-год  

 554   537 



3 Забезпечення 

повного 

виконання 

зобов’язань за 

Колективним 

договором між 

адміністрацією та 

трудовим 

колективом 

університету та 

Угодою між 

адміністрацією і 

первинною 

профспілковою 

організацією 

студентів, 

аспірантів. 

 

Результат: 

Ефективна 

соціально 

підтримка 

працівників і осіб, 

які навчаються. 

Забезпечення 

трудових прав 

працівників 

Удосконалення 

Колективного договору 

(розширення 

застосування гнучких 

графіків роботи, 

збільшення обсягів 

використання фонду 

соціального захисту та 

механізмів його 

використання тощо) 

 +   + 

4 Покращення 

соціальної 

підтримки 

співробітників і 

студентів. 

 

Результат: 

Підвищення 

ефективності 

діяльності 

університету та 

життєвого рівня 

співробітників. 

Фінансування 

капітального ремонту 

гуртожитку за рахунок  

загального фонду  

(тис. грн.) 

 

 500   500 

Оздоровлення осіб, які 

навчаються, кількість 

осіб.  

     

Оздоровлення  

співробітників та членів 

їх сімей. 

 30   35 


