
Протокол №16 
засідання ректорату  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
від 27 травня 2014 року 

 
Порядок денний. 

1. Про переведення студентів зі східних областей України до ЧНУ 
(Мельничук С.В.) 

2. Про зміни термінів прийому документів для вступу до ВНЗ 
(Мельничук С.В., Петришин Р.І.) 

3. Про візит делегації ЧНУ до Польщі (Мельничук С.В.)  
4. Про залучення коштів спеціального фонду для виплати заробітної плати, 

нарахованої по загальному фонду (Марут С.Г.) 
5. Про встановлення ціни на платну послугу – групові заняття з футболу 

(Марут С.Г.) 
6. Про преміювання заступника головного бухгалтера з економічних питань 

Вакарюк О.І. (Марут С.Г.) 
 

 
СЛУХАЛИ: 
Про переведення студентів зі східних областей України до ЧНУ 
(Мельничук С.В.) 
У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в східних областях України, 
багато студентів звертаються з проханням переведення на навчання до ЧНУ. 
Зважаючи на це, до МОНУ підготовлено запит на те, яким чином будуть 
врегульовані питання переведення таких студентів і як діяти ВНЗ в такій 
ситуації.  
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
 

СЛУХАЛИ: 
Про зміни термінів прийому документів для вступу до ВНЗ (Мельничук С.В., 
Петришин Р.І.) 
На сайті МОНУ оприлюднена інформація про продовження термінів 
проведення ЗНО та подачі заяв для вступу до ВНЗ. Наразі очікується 
відповідний наказ Міністерства, щоб внести відповідні зміни у графік 
вступної кампанії 2014 року. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про візит делегації ЧНУ до Польщі (Мельничук С.В.) 
Ректор університету С.В. Мельничук повідомив про візит делегації ЧНУ до 
Польщі. У рамках цього візиту було підписано угоду про співпрацю ЧНУ з 
університетом м. Варшава, а також домовлено про розширення співпраці у 
напрямку юриспруденції з університетом м. Лодзь. Проведено зустріч з 
керівництвом юридичного центру м. Білосток та домовлено про проведення у 



2015 році на базі ЧНУ конференції присвяченій 800-річчю прав людини. 
Ректор університету, разом з іншими ректорами ВНЗ України, взяв участь у 
зустрічі, під час якої було підписано угоду про співпрацю між спілками 
ректорів ВНЗ України та Польщі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про залучення коштів спеціального фонду для виплати заробітної плати, 
нарахованої по загальному фонду (Марут С.Г.) 
У зв’язку з тим, що ліміт фонду заробітної плати по загальному фонду на 
травень місяць не забезпечує в повному обсязі виплату фактично нарахованої 
заробітної плати (84,2% від потреби), необхідно залучити кошти спеціального 
фонду. Це дасть можливість виплатити в повному обсязі заробітну плату 
співробітникам за травень місяць, не зменшуючи рівень оплати праці, 
уникнути заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Залучити кошти спеціального фонду для забезпечення виплати в повному 
обсязі заробітної плати за квітень, нарахованої по загальному фонду, в сумі 
843 180,11 грн., (у тому числі заробітна плата – 618 620,77 грн., нарахування 
на заробітну плату – 224 559,34 грн.). 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про встановлення ціни на платну послугу – групові заняття з футболу 
(Марут С.Г.) 
 
УХВАЛИЛИ: 
Встановити вартість групових занять з футболу – 242 грн. за 2 год занять 22 
осіб (11 грн. з особи). 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Про преміювання заступника головного бухгалтера з економічних питань 
Вакарюк О.І. (Марут С.Г.) 
 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до «Положення про порядок преміювання працівників 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» за високі 
показники в роботі, творчу та високу якість виконання своїх функціональних 
обов’язків преміювати виробничою премією у розмірі 3383 грн. за рахунок 
економії фонду заробітної плати по накладних витратах спеціального фонду 
(БП-2201040-наука) заступника головного бухгалтера з економічних питань 
Вакарюк Олену Іванівну. 
 


