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 Шановні члени Загальних зборів трудового колективу, доброго дня! 

Хочу вам побажати гарного здоров’я, удачі та чистого неба над головою.  

Подання звіту директора визначене чинним законодавством та 

«Положенням про ВСП ФКЕ ДДАЕУ». У відповідності до цих документів 

директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними 

зборами трудового колективу Коледжу. 

Директор оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність та діяльність 

Коледжу на офіційному сайті Коледжу.  

Станом на 01.09.2022 року у коледжі склалась наступна картина по 

фінансуванню: 

1. Об’єми робіт та фінансові витрати по підготовці до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 р. 

Найменування робіт 

Фінансові витрати, тис.грн. Примітка 

(результат 

виконаних 

робіт) 
план факт 

Джерело 

фінансування 

1 2 3 4 5 
Заміна 

електромагнітної 

котушки в 

електромагнітному 

клапані подачі газу 

 2,994 Спец.рахунок 

 

Перевірка та прочистка 

димарів та вентиляцій 
3,000 2,080 Спец.рахунок 

 

Повірка і ТО 

контрольно-

вимірювальних 

приладів 

15,000 13,410 Спец.рахунок 

 

Заміна застарілих 

деревних вікон на 

металопластикові в 

навчальному корпусі 

30,000 11,829 Спец.рахунок 

 

Заміна застарілих 

деревних вікон на 

металопластикові в 

гуртожитку 

 36,000 
Благодійні 

внески 

 

Поточний ремонт 

котелень 

(косметичний) 
 6,000 

Благодійні 

внески 

 

Технічне 

обслуговування систем 

газопостачання та 

газового обладнання 

60,000 56,693 Спец.рахунок 

 



2. Інформація про заборгованість за спожиті енергоносії станом на 

01.01.2022 та 01.10.2022 р. 

 
Заборгованість 

на 01.01.2022 

року, тис.грн 

Надано послуг 

з початку 2022 

року, тис.грн 

Оплачено 

з початку 2022 

року, тис.грн 

Заборгованість 

на 01.10.2022 

року, тис.грн 

Заборгованість 

за енергоносії 

(утилізація ТОВ) 

0 16,7 16,7 0 

Природний газ 0 820,0 391,6 428,4 

Водопостачання 

та водовідведення 
0 74,3 74,3 0 

Електроенергія 0 253,3 253,3 0 

Разом 0 1164,3 735,9 428,4 

 

Пояснення з приводу заборгованості – затримка платежів управлінням 

казначейської служби через відсутності коштів на рахунку коледжу. 

 

3. Інформація про виплату заробітної плати працівникам коледжу та 

стипендії здобувачам освіти. 

Показник 

Затверджено 

кошторисом на 

2022 рік  

(зі змінами), 

тис.грн 

Надійшло, 

тис. грн 

Касові 

видатки, 

тис.грн 

Залишок по 

кошторису, 

тис.грн. 

На 01.10.22 

Залишок 

коштів на 

рахунку, 

тис.грн. на 

01.10.22 

бюджет 
спец 

фонд 
бюджет 

спец 

фонд 
бюджет 

спец 

фонд 
бюджет 

спец 

фонд 
бюджет 

спец 

фонд 

Оплата 

праці 

працівників 

7497,6 670,0 5531,9 

9
3
2
,7

 

5514,1 353,5 1983,5 

2
0
8
4
,6

 

17,8 

2
0
6
,9

 

Нарахування 

на заробітну 

плату 

1642,4 161,0 1217,2 1217,2 112,9 452,2 0 

Стипендії 1426,0 0 1060,3 822,0 0 604,0 238,3 

Інші 

виплати 
978,1 1993,0 738,5 683,4 273,0 294,7 55,1 

Всього 11544,1 2824,0 8547,9 8236,7 739,4 3307,4 311,2 

 



4. Дивлячись на цю інформацію можна зробити наступні висновки: 

4.1 Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по 

спеціальному фондах)  – відсутні, це тільки  працівники бухгалтерії знають 

яким чином це можна зробити. Якщо будуть питання – задасте, а Олександра 

Петрівна дасть відповідь. 

4.2 Заборгованість за спожитий природний газ – 430 тис. грн.. 

4.3 Заборгованість за спожиту електроенергію – немає 

4.4 Заборгованість за спожиту воду і водовідведення – немає 

4.5 Заборгованість за вивіз сміття – немає 

4.6 Одним словом заборгованість за комунальні послуги складає – 430 тис. грн. 

Не дивлячись на всі негаразди, ми у вересні у вересні відсвяткували 

своє 100-річчя – на честь чого були нагороди різного роду, премії та 

матеріальна допомога, а вже у цьому році ми також виплачували матеріальну 

допомогу. Тут я хотів би пояснити, що є працівники (це педагогічні), яким 

передбачена виплата, а іншим по можливості. 

5. Особливості 2021-2022 навчального року 

- Одну особливість я вже назвав – це наше 100-річчя; 

- Друга особливість може бути – це 100-річчя нашого університету, 

- але через третю особливість – воєнний стан - вона під питанням. 

- Наступна особливість це освітній процес, який проводився в 

дистанційному, очному або у змішаному режимі. 

Можна ще приводити інші особливості, але воєнний стан обмежив нашу 

роботу низкою проблем, які по можливості вирішуються :  

- це і підготовка до нового навчального року в умовах воєнного стану; 

- це і участь колективу в волонтерській діяльності; 

- це і надання житла для переселенців, біля 70 людей; 

- це і зменшення обсягу фінансування біля міліонну трьохсот тисяч 

гривень і біля 900 тисяч із фонду заробітної плати; 

- це і початок другого семестру в 2022  року в умовах воєнного стану; 

- це і особливості умови роботи приймальної комісії. 

 



6. Не стандартні кроки: 

6.1 Зрозуміло з яких причин припинені відносини з Дніпровськими 

газопостачальними компаніями, перехід на договірні відносини з компанією 

«Останньої надії». 

6.2 Велике поселення в гуртожиток переселенців (біля 70 людей), з одного 

боку це для нас не стандартно, з іншого боку – це для нас позитив – біля 80 

тисяч гривень надходить на рахунок спец. фонду та проводяться роботи по 

ремонту і з комплектацією обладнання; 

6.3 Нажаль, але не стандартно ведеться робота в подані судових позовів 

проти боржників, які проживали, або проживають у гуртожитку коледжу. 

6.4 Не стандартно, а може і стандартно, коли працівники коледжу в тому 

числі  і  адмін. працівники дуже чітко бачать соломинку у чужій роботі, але 

бревна в своїй роботі не бачать. І якщо, раптом щось  робиться не зовсім 

правильно – кричать, але не кричать,коли це неправильно робиться для них, 

або вони самі. 

7. Особливості другого семестру 2021-2022 н.р. 

7.1 Безпрецедентна ситуація  24 лютого – повномасштабна війна з боку Росії 

– воєнний стан, весь семестр пройшов під тиском цієї події;  

7.2 Безкінечні експерименти МОН у сфері фахової передвищої освіти. 

7.3 Евакуація працівників та здобувачів освіти коледжу в інші регіони 

України та за кордон.  

7.4 І одна з неприємних особливостей – це фінансування, я вже про це 

говорив, що близько 1,3 мільйону грн.  знято коштів коледжу, в тому числі 

близько 900 тисяч гривень з заробітної плати. 

8. Формування контингенту здобувачів освіти 

Вступна кампанія 2022 року проводилась відповідно до Правил прийому до 

Коледжу, але в яких умовах!  Значно ускладнились умови профорієнтаційної 

роботи; батьки випускників шкіл задумались, чи відпускати дитину чи ні. 

Ще хочеться підкреслити: 

1) Хочу висказати велику подяку приймальній комісії, члени якої приклали 

великі зусилля, щоб не втратити жодного абітурієнта і особливо Соур Ганні 

В’ячеславівні, яка відгукнулась на моє прохання стати відповідальним 



секретарем приймальної комісії і ту роботу, яку показала приймальна комісія 

під її керівництвом заслуговує поваги і ось результат цієї роботи: 

Результати вступної кампанії 2022 року  

База вступу 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

подано заяв зараховано подано заяв зараховано 

БЗСО 

Монтаж 

енергетика 

 

29 

26 

24 бюд – – 

ПЗСО 30 15 бюд 10 10 

ОКР 6 6 бюд 7 7 

Контракт 

ПЗСО 

КР 

МС 

 

13 

3 

3 

 

13(11) 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

Інше 

НСУ ПЗСО 
1 

1 чекає бюд 

(Овчаренко) 
  

Результат 110 64 19 19 

 

 Аналізуючи цю інформацію можна зробити наступний висновок: 

Ліцензований обсяг прийому – 210 

Державне  замовлення  виконано! 

На контрактну форму навчання зарахували – 19 (на базі 11 класів) 

Таким чином, при ліцензійному обсязі 210 зараховано  83+ 

Можна знаходити багато причин низьких результатів: 

-  Воєнний стан; 

-  Низький рівень профорієнтаційної роботи; 

-  Не фахове відношення деяких працівників коледжу – я маю на увазі не 

стільки за фахом, а як педагога. 

-  І на мою думку, основна причина – це наявність однієї спеціальності. І 

я вважаю, що рішенням загальних зборів трудового колективу повинно бути 

зобов’язати адміністрацію коледжу вирішити питання відкриття інших 

спеціальностей та спеціалізацій. 

 



9. Новації  навчального  року 

9.1 Робота коледжу в умовах воєнного стану; 

9.2 Зняття коштів з рахунку коледжу близько 1,3 мільйонів гривень; 

9.3 Заселення  переселенцями гуртожитку, близько 70 людей: 

9.4 Підготовка сховища, для укриття працівників та здобувачів освіти. 

10. Перспективи 2022-2023 навчального року 

10.1 Відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій. 

10.2 Визначитись з доцільністю відкриття робітничої спеціальності. 

10.3 В співдружності з переселенцями провести ремонтні роботи та по 

можливості погасити борги за енергоносії; 

10.4 Організація профорієнтаційної роботи на рівні кращих років; 

10.5 Організація освітнього процесу в нестабільних умовах – війна, Covid-19 

у відповідності кваліфікаційних вимог, в тому числі безбар'єрність (освіта 

протягом життя) 

10.6 Враховуючи виконання бюджетного обсягу на денну і заочну форму 

навчання, просити збільшити держ.завмолення; 

10.7 Провести капітальний ремонт фасаду навчального корпусу та 

гуртожитку: 

10.8 Визначитись зі штатним розкладом: що цінніше - штатні працівники, чи 

щось не зрозуміле? 

11  Стратегічні  питання  для  Коледжу 

11.1 Працювати в 2022-2023 навчальному році під гаслом «Всі –  на 

профорієнтацію!». Це означає, що всі працівники коледжу повинні 

об’єднатися довкола цієї стратегічної мети.  

12. Підсумки 

12.1 Не дивлячись на стан, в якому знаходиться Україна, ми продовжували 

роботу над покращенням стану Коледжу і дуже хорошим показником є 

підготовка укриття-сховища. 



12.2 Низький рівень виконання посадових обов’язків як приклад оформлення 

документів – близько 100 положень не оформлене жодне, а це посадовий 

обов’язок керівника структурного підрозділу, оформлення інструкцій.  

13.3 З метою попередження розповсюдження захворювання серед здобувачів 

освіти та працівників коледжу розроблено комплексні заходи, які практично 

виконуються. 

13.4 Пора закінчити романтичний період в роботі кожного із нас, і я так 

думаю, що настає період бюрократичний, коли на перше місце виходять 

процедури здійснення освітнього процесу і виконання посадових обов’язків, 

а зайві амбіції і конфлікти будуть просто шкідництвом по відношенню до 

трудового колективу Коледжу. 

Я впевнений, що Наш КОЛЕДЖ, має майбутнє і може, а точніше 

повинен розвиватись. Але для цього всі небайдужі працівники повинні 

об'єднатися навколо курсу на розвиток коледжу і працювати! 

Час і праця розставлять все на свої місця! 

Дякую за увагу, 

 

Директор                                                               Микола ЦОКОЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


