
Протокол №12 
засідання ректорату  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
від 18 квітня 2014 року 

 
Порядок денний 

1. Про подачу звіту про фінансово-господарську діяльність університету за 1-
й квартал 2014 року до МОНУ (Марут С.Г.) 

2. Про продовження терміну дії надбавок та доплат до посадових окладів з 1 
квітня по 31 серпня 2014 року (Марут С.Г.) 

3. Про перевірку відвідування занять студентами (Петришин Р.І.) 
 

 
 
СЛУХАЛИ: 
Про подачу звіту про фінансово-господарську діяльність університету за 1-й 
квартал 2014 року до МОНУ (Марут С.Г.) 
 
Проректор з економічних питань - головний бухгалтер С.Г. Марут повідомила 
членів ректорату, що звіт про фінансово-господарську діяльність 
університету за 1-й квартал 2014 року подано до Міністерства освіти і науки 
України у встановлений термін. Звіт прийнято без зауважень. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про продовження терміну дії надбавок та доплат до посадових окладів з 1 
квітня по 31 серпня 2014 року (Марут С.Г.) 
 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Продовжити термін дії раніше встановлених надбавок за високі досягнення 
у праці з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року 

а) проректорам, деканам факультетів в розмірі 45 % ; 
б) директорам інститутів у розмірі 50 % ; 

     в) професорсько-викладацькому складу згідно рейтингових оцінок в таких   
розмірах:       10 % викладачів – 25 %, 

                                  10 % викладачів – 15 %, 
                                  10 % викладачів – 10 %. 

г) окремим працівникам навчально-допоміжного персоналу інститутів та 
факультетів згідно з поданими рапортами: 
    - з розрахунку семи надбавок (по 45 %) за високі досягнення у праці в 
інституті фізико-технічних та комп’ютерних наук; 
    - з розрахунку шести надбавок (по 45 %) за високі досягнення у праці в 
інституті біології, хімії та біоресурсів; 



    - з розрахунку по чотири надбавки (по 45 %) за високі досягнення у 
праці на факультетах – юридичному, педагогіки, психології та соціальної 
роботи, географічному, економічному, історії, політології та міжнародних 
відносин; 
    - з розрахунку по три надбавки (по 45%) на факультетах – 
філологічному, іноземних мов; 
    - з розрахунку по дві надбавки (по 45%) на факультетах – прикладної 
математики, філософсько-теологічному, фізичної культури та здоров'я 
людини, архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва; 
д) окремим працівникам адміністративних, господарських служб, 
навчально-допоміжних підрозділів, ботанічного саду, бібліотеки з 
розрахунку до 30 % посадового окладу від кількості штатних одиниць 
згідно поданих рапортів керівників підрозділів; 
е) окремим робітникам адміністративно-господарської частини з 
розрахунку до 25 % посадового окладу від кількості штатних одиниць 
згідно поданих рапортів керівників підрозділів. 

 
2. Продовжити термін дії раніше встановлених надбавок за складність та 

напруженість у роботі з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року: 
а) проректорам у розмірі 45 % до посадового окладу  
б) директорам інститутів у розмірі 50 % до посадового окладу  
в) деканам у розмірі 25 % до посадового окладу; 
г) завідувачам кафедрами-професорам, професорам – 25 %; 
д) завідувачам кафедрами (доцентам), завідувачам кафедрами 
(асистентам) – 15 %; 
е) асистентам, які працюють в університеті станом на 01.04.2014 р. менше 
трьох років, у розмірі  10 %; 

       є) викладачам, що проводять заняття з магістрами англійською мовою в   
залежності від кількості навчальних годин –  10% , 15%,  20%; 
ж) навчально-допоміжному персоналу, секретар-друкаркам, диспетчерам 
та методистам згідно поданих рапортів деканів з розрахунку до 25% 
посадового окладу від кількості штатних одиниць; 
з) адміністративному персоналу, персоналу ботанічного саду, бібліотеки, 
інших навчально-допоміжних підрозділів  згідно поданих рапортів 
керівників підрозділів з розрахунку до 35 % посадового окладу від 
кількості штатних одиниць згідно поданих рапортів керівників 
підрозділів, 
и) адміністративно-господарському персоналу: 
- працівникам адміністративно-господарських служб, сторожам - у 
розмірі до 25 % посадового окладу від кількості штатних одиниць згідно 
поданих рапортів керівників підрозділів; 
- завідувачам гуртожитків та комендантам корпусів в залежності від 
кількості проживаючих у гуртожитках та площ корпусів – 20% - 40%; 
- прибиральницям, двірникам, черговим, ліфтерам, швейцарам - 15 %; 
- окремим прибиральницям, двірникам 4, 5, 6 корпусів – 30 %; 
- вантажникам 20 %; 
- робітникам усіх розрядів (столярам, слюсарям, електрозварникам, 



бляхарям, малярам, мулярам, штукатурам, покрівельникам, 
електромонтерам, підсобним робітникам) з розрахунку до 40 % 
посадового окладу від кількості штатних одиниць згідно поданих 
рапортів керівників підрозділів, 
- кастелянкам – до 35%; 
- гардеробницям - 15 %  до закінчення опалювального сезону; 
- операторам котелень - 25%  до закінчення опалювального сезону. 

3. Продовжити термін дії раніше встановлених доплат за вчене звання 
професора 33 %, вчене звання доцента 25 %, доплат за науковий ступінь 
доктора 25 %, науковий ступінь кандидата наук 15 % працівникам основної 
діяльності. 
4. Продовжити виплати педагогічним працівникам надбавки за престижність 
праці у розмірі 20 % відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2011 № 373. 
5. Продовжити виплати працівникам бібліотеки виплати надбавок за особливі 
умови роботи у розмірі 50 % відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.09.2009 р. № 1073. 
6. Продовжити термін дії раніше встановлених надбавок за виконання 
особливо важливої роботи окремим співробітникам інститутів та факультетів 
(секретарям ДЕК) згідно поданих рапортів керівників підрозділів в 
залежності від кількості випускників бакалаврів, магістрів та спеціалістів – на 
кожні 200 випускників одна надбавка в розмірі 15 % до посадового окладу. 
7. Продовжити термін дії раніше встановлених надбавок за виконання 
особливо важливої роботи співробітникам, які згідно бази даних SCOPUS 
мають найвищий індекс Гірша. 
8. В окремих випадках розмір надбавок за високі досягнення у праці, за 
складність, напруженість у роботі, надбавки за виконання особливо важливої 
роботи визначається та встановлюється персонально ректором університету 
за пропозицією керівників підрозділів.  
 
СЛУХАЛИ: 
Про перевірку відвідування занять студентами (Петришин Р.І.) 

Перший проректор Р.І. Петришин повідомив, що з метою контролю 
відвідування занять студентами силами навчального відділу проведено 
відповідну перевірку. Всього було перевірено присутність 5200 студентів.  
 
УХВАЛИЛИ: 
Директорам інститутів та деканам усіх факультетів взяти під особистий 
контроль відвідування занять студентами. 
Провести детальний аналіз результатів перевірок, що проводились 
навчальним відділом на виробничій нараді проректорів, директорів інститутів 
та деканів факультетів. 
 
 


