
Протокол №9 
засідання ректорату 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
від 27 березня 2014 року 

 
Порядок денний. 

1. Інформація про розширене засідання Президії Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України (Мельничук С.В.) 

2. Про залучення коштів спеціального фонду для виплати заробітної плати, 
нарахованої по загальному фонду (Марут С.Г.) 

3. Інформація про студентські заворушення (Мельничук С.В.) 
 

 
СЛУХАЛИ: 
Інформація про про розширене засідання Президії Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України (Мельничук С.В.) 
 

Ректор університету Мельничук С.В. повідомив про розширене 
засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, яке 
проходило у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
під головуванням Міністра освіти і науки Квіта С.М.  

Під час роботи Спілки ректорів відбувся розгляд проектів наступних 
документів: 

- Аналітична довідка про правовий режим коштів спеціального фонду 
державних вищих навчальних закладів України. 

- Проект законів України про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо коштів спеціального фонду ВНЗ та про внесення змін до 
Закону України "Про вищу освіту" щодо коштів спеціального фонду ВНЗ.  

Також, враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в Україні та 
гостру потребу у військових спеціалістах, Спілкою ректорів запропоновано 
здійснити відновлення підготовки військових кадрів, а також медичних 
сестер запасу у вищих навчальних закладах України. 

 
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 
березень місяць не забезпечує в повному обсязі виплату фактично 
нарахованої заробітної плати (74,4% від потреби), необхідно залучити кошти 
спеціального фонду. Це дасть можливість виплатити в повному обсязі 
заробітну плату співробітникам за березень 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 березень, нарахованої по загальному фонду, в сумі 
1 363 651,17 грн. (у тому числі заробітна плата – 1 000 477,75 грн., 
нарахування на заробітну плату – 363 173,42 грн.). 
 
 
СЛУХАЛИ: 
Інформація про студентські заворушення (Мельничук С.В.) 
Ректор університету Мельничук С.В. повідомив про заворушення, що мали 
місце серед студентів 27.03.2014. Група студентів, серед яких були і студенти 
ЧНУ, намагалася організувати масові заходи під час проведення навчального 
процесу. Заходи мали на меті висунення претензій до роботи депутатів 
Чернівецької міської ради. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Усі організаційно-масові заходи проводити у поза навчальний час. 
2. Студенти, які приймали участь у заходах 27.03.2014 і були відсутні на 
заняттях повинні відпрацювати їх у встановленому порядку. 
 
 
 
 
 


