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БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

21.10.2016р.

•

№ 15

ПРИСУТНІ:
Брайковська Н .С. - В.о. Ректора
Возненко А.Д. - в.о. проректора з науково-педагогічної роботи
Стасюк О.І. - в.о. проректора з наукової роботи;
Бакаева І.Г. - декан факультету «Економіки і менеджменту»
Твердомед В.М. - в.о. декана факультету «Інфраструктура і рухомий склад
залізниць»
Стрелко О.Г. - декан факультету «Управління залізничним транспортом»
Туркєєва В.Г. - головний бухгалтер
Бабій Л.В. - т.в.о. проректора з адміністративно-господарської роботи
Лукашна Н .В .- в.о., начальника загального відділу - секретар
ВІДСУ ТНІ З ПОВАЖНИХ ПРИЧИН:
Ляхова- щорічна відпустка,
Г аба В.В.- заняття згідно розкладом
Наказом Університету від 17.10.2016р. № 196 затверджено новий склад
бюджетно-фінансової комісії:
Голова комісії - Брайковська Н.С. - в.о. Ректора;
Заступник голови Комісії - Возненко А.Д. — в.о. проректора з науковопедагогічної роботи;
І

Члени Комісії:
Стасюк О.І. - в.о. проректора з наукової роботи;
Твердомед В.М. - в.о. декана факультету «Інфраструктура і рухомий склад
залізниць»;
Бакаева І.Г. - декан факультету «Економіки і менеджменту»;
Стрелко О.Г. - декан факультету «Управління залізничним транспортом»;
Бабій Л.В. - т.в.о. проректора з адміністративно-господарської роботи;
Туркєєва В.Г. - головний бухгалтер;
Габа В.В.
залізниць»;

-

професор

кафедри

«Управління

комерційною

діяльністю

Ляхова Л.Л. - начальник відділу довузівської підготовки Первинної профспілкової організації.

Секретар:

в.о. Голови

,

Луканіна Н.В. - в. о. начальника загального відділу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Розгляд службових записок щодо встановлення доплат за збільшення
обсягу виконуваних робіт, преміювання працівників
1. СЛУХАЛИ: Брайковську Н.С. щодо:
службової записки в.о проректора з науково-педагогічної роботи
Возненка А.Д. про преміювання працівників Університету за своєчасне та
сумлінне виконання обов’язків у встановленні терміни
Незліну O.A. - начальника навчального відділу
Сарахман І.Д. - фахівця І категорії навчального відділу
Якобчук O.A. - фахівця І категорії з обслуговування інформаційних, систем.

службової записки в.о декана факультету «Інфраструктура та рухомий склад
залізниць» Твердомеда В.М. про встановлення надбавки за складність та
напруженість у роботі
Демченку В.О. - к.т.н., доценту кафедри «Тяговий та рухомий склад залізниць»,
заступнику декана факультету «Інфраструктура та рухомий склад залізниць»
І

службової записки декана факультету «Економіки і менеджменту» Бакаєвої
І.Г. про встановлення надбавки за складність та напруженість у роботі
Куценко І . Г - старший викладач «Економічна теорія», заступнику декана
факультету «Економіки і менеджменту»

службових записок декана факультету
«Управління залізничним
транспортом» Стрелка О.Г. про встановлення надбавки за складність та
напруженість у роботі
Ісаєнко С.А. -к.п.н., доценту кафедри «Іноземні мови», заступнику декана
факультету «Управління залізничним транспортом»
І

Службової записки

встановлення

надбавки

головного бухгалтера Туркєєвої В.Г. про
працівникам бухгалтерії
за збільшення

виконуваних робіт
Алексеева Т.А. - провідний бухгалтер,
Крилан Н.М. - провідний бухгалтер,
Генета І.М. - провідний бухгалтер,
Гайдук В.Г. - провідний бухгалтер,
Коротиш A.C. - провідний бухгалтер,
Душко Н.В. - бухгалтер І категорії.

службової записки доцента кафедри «Екологія та безпека
життєдіяльності^ Александрова О.В. про його преміювання з нагоди 60
річчя та службової завідуючої кафедри Гудкової В.П. про преміювання
Сударенко А.І. у зв’язку із 60 річчям.
службової записки завідуючої бібліотекою Маркової-Пипко Н.Ю. про
встановлення надбавки працівникам бібліотеки за збільшення виконуваних
робіт
Кононенко JI.A. - провідний бібліограф,
Стовба І.І. —бібліотекар І категорії,
Каплун О.С. - бібліотекар,
Куц Н.В. - бібліотекар І категорії.
І

службової записки декана факультету «Управління залізничним
транспортом» Стрелка О.Г. про встановлення надбавки к.і.н. Бердниченко
Ю.А. за виконання обов’язків секретаря Спеціалізованої вченої ради
Д 26.820.02.
-■службової] в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Возненка А.Д.
про встановлення надбавки Твердомеду В.М. за. виконання обов’язків
секретаря Спеціалізованої вченої ради К 26.820.01, Герцію O.A. за
виконання обов’язків секретаря Спеціалізованої вченої ради К 26.820.04 та
Секретарю вченої ради Університету Приймук О.Р.
СЛУХАЛИ: Туркєєву В.Г. щодо заборгованості за проживання в
житловому комплексі
по вул Антонова, 10, квартира 73, станом на

01.10.2016р. механіком Іванченком В.А. у розмірі 12403 грн та І Путь O.A. 8179 грн.

БЮ ДЖЕТНО-ФІНАНСОВА КОМІСІЯ ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ:

1.

Затвердили склад бюджетно-фінансової комісії Університету:

Голова комісії - Брайковська Н.С. - в.о. Ректора;
Заступник голови Комісії - Возненко А.Д. - в.о. проректора з науковопедагогічної роботи;
Члени Комісії:
Стасюк О.І. - проректор з наукової роботи;
Твердомед В.М.- в.о. декана факультету «Інфраструктура і рухомий склад
залізниць»;
Бакаева І.Г. - декан факультету Економіки і менеджменту»;
Стрелко О.Г. - декан факультету «Управління залізничним транспортом»;
Габа В.В. - професор кафедри «Управління комерційною діяльністю залізниць»
Бабій Л.В. - т.в.о. проректора з адміністративно-господарської роботи;
Туркєєва В.Г. - головний бухгалтер;
Ляхова Л.Л. - начальник відділу довузівської підготовки - в.о Голови
Первинної профспілкової організації ДЕТУТ
і

Секретар:
Луканіна Н.В. - в.о. начальника загального відділу

2. Преміювати працівників Університету за своєчасне та сумлінне виконання
обов’язків у встановленні терміни за рахунок коштів
Спеціально фонду
Державного бюджету
Незліну O.A. - начальника навчального відділу, в розмірі 1000 грн
Сарахман І.Д. - фахівця І категорії навчального відділу, в розмірі 1000 грн
Якобчук O.A. - фахівця І категорії з обслуговування інформаційних систем, в
розмірі 1000 грн
3. Встановити надбавки працівнику Університету за за виконання обов’язків
заступника декана факультету «Інфраструктура та рухомий склад залізниць» з

01.10.2016р. по 31.12.2016р. за рахунок коштів
бюджету

Спеціально фонду Державного

Демченку В.О., в розмірі 30% посадового окладу.

4. Встановити надбавку працівнику Університету за виконання обов’язків
заступника декана факультету «Економіки і мененджменту» з 01.10.2016р. по
31.12.2016р. за рахунок коштів Спеціально фонду Державного бюджету доценту
кафедри «Економічна теорія» Куценку І.Г. в розмірі 30% посадового окладу.
5. Встановити надбавку працівнику Університету за виконання обов’язків
заступника декана факультету «Управління залізничним транспортом» з
01.10.2016р. по 31.12.2016р. за рахунок коштів Спеціально фонду Державного
бюджету доценту кафедри «Іноземні мови» Ісаєнко С.А. в розмірі 30% посадового
окладу.
6. Встановити надбавки працівникам бухгалтерії за збільшення виконуваних
робіт з 01.10.2016 р. по 31.12.2016 р.
Туркєєвій В.Г. - головному бухгалтера, у розмірі 50% посадового окладу;
Алексєєвій Т.А. - провідного бухгалтера, у розмірі 50% посадового окладу;
Крилач Н.М. - провідного бухгалтера, у розмірі 50% посадового окладу;
Генеті І.М. - провідного бухгалтера, у розмірі 50% посадового окладу;
Гайдук В.Г. - провідного бухгалтера, у розмірі 50% посадового окладу;
Коротиш: A.C. - провідного бухгалтера, у розмірі 40% посадового окладу;
Душко Н.В. - бухгалтера І категорії, у розмірі 40% посадового окладу.

7. Преміювати у зв ’язку із ювілеєм за рахунок коштів
Державного бюджету

Спеціально фонду

Александрова О.В. , у розмірі посадового окладу
Сударенко А.І., у розмірі посадового окладу
8. Працівникам бібліотеки
Кононенко JI.A. - провідний бібліограф,
Стовба 1.1. —бібліотекар І категорії,
Каплун О.С. - бібліотекар,
Куц Н.В. - бібліотекар І категорії.
Відмовити у встановленні надбавки через відсутність коштів Спеціального
фонду Державного бюджету.

9.
Встановити надбавку у розмірі 25% посадового окладу за рахунок коштів
Спеціального фонду Державного бюджету 3 01.10.2016р. по 31.12 2016р.
Бердниченко Ю.А. - секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.820.02.
Твердомеду В.М. - секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.820.01,
Герцію O.A. - секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.820.04
ГІриймук О.Р - секретар Вченої ради Університету.
10. Зобов’язати механіка Іванченка В.А. і старшого викладача кафедри
«Облік і аудит» Шуть O.A. погасити заборгованість за проживання в житловому
комплексі по вул. Антонова, 10 кв. 73 в розмірі 12,403 грн і 8179 грн відповідно до
30.11. 2016р. У разі несвоєчасної сплати заборгованості розірвати договір на
проживання та направити матеріали до Судових органів щодо стягнення
заборгованості за проживання Іванченка В.А. і Шуть O.A.
Головному бухгалтеру Туркєєвій В.Г. доповісти на наступному засіданні
бюджетно-фінансової
комісії
щодо
погашення
даної
заборгованості
Іванченком В.А. і Шуть O.A.

Голова Комісії

Н.С.Брайковська

Секретар Комісії

Н.В.Луканіна

