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Звіт проректора з економіки та господарської роботи Рози Вінецької 

 

Фінансово-економічна та господарська діяльність Національного авіаційного 

університету у 2019 році проводилась в умовах оптимізації та раціонального 

використання наявних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. 

 

Особлива увага була приділена: 

 
 

Для реалізації зазначених завдань були обрані та реалізовані наступні напрями 

управління фінансово-господарською діяльністю Університету: 

 
 

 

 

 

 

 

виконанню планових показників

встановленню внутрішніх нормативів

показникам дебіторської та кредиторської заборгованості

дотриманню договірних зобов’язань

виявленню фактів нераціонального використання фінансових, матеріальних, 
трудових, енергетичних ресурсів

пошуку шляхів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів

збільшення обсягів бюджетного фінансування та надходжень від надання додаткових 
платних послуг

оптимізація видатків навчального закладу та економне використання фінансових, 
матеріальних та енергетичних ресурсів

оптимізація організаційної структури

здійснення оперативного контролю за виконанням господарських операцій та 
дотриманням фінансової дисципліни
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Диверсифікація джерел надходжень також здійснювалась через отримання 

благодійної допомоги від установ і організацій; отримання додаткових 

надходжень від науково-дослідницької діяльності; залучення грантів на 

проведення наукових досліджень, залучення інвестицій, в тому числі, державних. 

 

 

Джерела надходжень до бюджету Національного авіаційного університету: 

 

 

Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське забезпечення 

діяльності університету спрямовані на організацію та виконання його основних 

завдань, а також на соціальний захист членів університетського колективу, 

створення належних умов праці та відпочинку всіх категорій працівників та 

здобувачів вищої освіти. 

Обсяг запланованого фінансування НАУ на 2019 рік склав 685 219 тис. грн., з 

яких асигнування за рахунок Державного бюджету України (загальний фонд) 

становили 437 119 тис. грн., а обсяг запланованих надходжень за спеціальним 

фондом бюджету університету – 248 100 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд 

(Освіта, наука) -

452846 тис. грн.

58,1%

Спеціальний фонд 

(освіта, наука) -

257604 тис. грн.

33,1%

Державний 

інвестиційний 

проект "Створення 

Міжнародного 

центру підготовки 

пілотів" - 55000 тис. 

грн.

7,1%

Інвестиційні

зобов'язання-

9191 тис. грн.

1,2%

Благодійна допомога 

- 3032 тис. грн.

0,4%
Гранти –

1506 тис. грн.

0,2%

Загальний фонд (Освіта, наука) - 452846 тис. грн.

Спеціальний фонд (освіта, наука) - 257604 тис. грн.

Державний інвестиційний проект "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів" - 55000 тис. грн.

Інвестиційні зобов'язання- 9191 тис. грн.

Благодійна допомога - 3032 тис. грн.

Гранти - 1506 тис. грн.
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Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті є платні 

послуги з освітньої діяльності, які в середньому складають 70% від загальної суми 

надходжень. 

Оновлення матеріально-технічної бази, поточні, капітальні ремонтні роботи та 

заходи щодо благоустрою території університету передбачені кошторисами на 

2019 рік та фінансуються в запланованих межах. 

Варто відзначити, що вже третій рік поспіль університет отримує грошові 

кошти загального фонду державного бюджету на фінансування капітальних 

видатків. Загалом у 2017-2019 роках було виділено 36 млн. грн.  

Утримання, обслуговування і розвиток матеріально-технічної бази, підтримка 

стану будівель та споруд, проведення капітальних та поточних ремонтних робіт 

забезпечувались як за рахунок загального і спеціального фондів, так і за рахунок 

виконання інвестиційних зобов’язань. 

2019 рік 

№ з/п  Назва об’єкту  

1.  Капітальний ремонт фасаду навчально-виробничого корпусу 

спецавтополігону НАУ за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 20, 

корпус 2  

2.  Капітальний ремонт масляного трансформатору ПС (підстанція) 35/10 кВ 

ГВФ (головний повітряний флот) Т-2 ТД-1600/35-А №62502 за адресою: м. 

Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1 корпус 22  

3.  Технічне переоснащення головного розподільчого щита Авіаційного 

медичного центру НАУ за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 47    

4.  Заміна вікон у корпусі № 5 НАУ за адресою: м. Київ, пр. Космонавта 

Комарова, 1, корпус 5  

5.  Заміна вікон у к. 206 корпусу № 8а НАУ за адресою: м. Київ, пр. Космонавта 

Комарова, 1, корпус 8а  

6.  Капітальний ремонт ліфта з реєстраційним № 7105 за адресою: м. Київ, вул. 

Ніжинська, 29-А  

7.  Капітальний ремонт ліфта з реєстраційним № 7106 за адресою: м. Київ, вул. 

Ніжинська, 29-А  

8.  Капітальний ремонт ліфта з реєстраційним № 9463 за адресою: м. Київ, вул. 

Ніжинська, 29-Б  

9.  Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу 8а НАУ за адресою: пр-т 

Космонавта Комарова, 1, корпус 8а  

10.  Додаткові роботи з капітального ремонту покрівлі навчального корпусу №1 

НАУ за адресою: проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1  

11.  Капітальний ремонт системи опалення корпусу № 9 НАУ за адресою: пр. 
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Космонавта Комарова,1 корпус 9  

12.  Капітальний ремонт вхідної групи корпусу № 9 НАУ за адресою: пр. 

Космонавта Комарова,1 корпус 9  

13.  Реконструкція приміщень Міжнародного центру підготовки пілотів в корпусі 

№ 9 НАУ за адресою: пр-т. Космонавта Комарова, 1, корпус 9  

14.  Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання спорткомплексу НАУ на 

ділянці від ВК-25 до ПГ/1 за адресою: пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 

17  

15.  Капітальний ремонт електропідігріву водостоків покрівлі корпусу № 1 НАУ, 

розташованого за адресою: проспект Космонавта Комарова, корпус 1  

16.  Капітальний ремонт силових масляних трансформаторів типу ТСМА 320/10 

Т-1 та Т-2 ТП-2830 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 51А  

17.  Капітальний ремонт газового захисту силових масляних трансформаторів Т-

1 та Т-2 ПС 35/10 кВ ГВФ за адресою: м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, 

корпус 22  

18.  Ремонт покрівлі тамбуру дворового входу корпусу № 1 НАУ за адресою: м. 

Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 1 

19.  Ремонт покрівлі корпусу № 3 НАУ за адресою: м. Київ, пр. Космонавта 

Комарова, 1, корпус 3  

 

Упродовж січня-листопада 2019 року придбано обладнання, техніки та 

товарно-матеріальних цінностей, а також поповнено бібліотечний фонд на суму 

близько 6 000 тис. грн. 

Упродовж 2019 року виконані та продовжуються поточні й капітальні ремонти 

навчальних корпусів і гуртожитків власними силами Університету та з 

залученням сторонніх підрядних організацій і фізичних осіб орієнтовно на суму 

9000 тис. грн. 

 

Поточний ремонт корпусів власними силами  

(11 місяців)  

1 279,61 тис. грн.  

Поточний ремонт гуртожитків власними силами  

(11 місяців)  

339,34 тис. грн.  

Ремонт корпусів за цивільно-правовими угодами  588,8 тис. грн.  

Поточний, капітальний ремонт ліфтів в корпусах та 

гуртожитках  

236,9 тис. грн.  

Капітальний ремонт, реконструкція корпусів та 

мереж електро-, водопостачання  

6 000,7 тис. грн.  

Поточний ремонт гуртожитків будівельними 

загонами студентів  

1858,51 тис. грн.  
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Крім того, університетом замовлено технічні звіти щодо обстеження технічного 

стану покрівель гуртожитків НАУ, розроблено проектно-кошторисну 

документацію на частину з них та до кінця року буде проведено експертизу даної 

проектної документації. Це дозволить приступити до виконання робіт у 2020 році 

одразу після отримання бюджетного фінансування. 

У поточному році значну увагу приділено впровадженню енергоефективності у 

Студмістечку НАУ. Власними та залученими спеціалістами виконані детальні 

обстеження кожного гуртожитку та затверджено перелік енергосервісних заходів. 

Будуть оголошені тендерні закупівлі щодо вибору енергосервісної компанії та 

укладання ЕСКО-контрактів, строк яких може становити до 15 років. Повне 

виконання заходів із енергоефективності забезпечить економію витрат на 

теплопостачання та гарячу воду у розмірі 40-50 відсотків. 

 

 


