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На виконання контракту № І–162 від 5 квітня 2013 року директор 

зобов’язаний забезпечити високоефективну стабільну статутну діяльність 
коледжу на рівні державних стандартів відповідно до Законів України, Указів 
Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов та 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень 
Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів, чинних 
на території України.  

Щорічно звітувати перед органами громадського самоврядування 
навчального закладу про результати своєї діяльності на займаній посаді п. 21 
(розділ 10).  

Звіт разом з протоколом органу громадського самоврядування 
навчального закладу подати до Міністерства освіти і науки України п. 20 
(розділ 10).  

Звіт складений у повній відповідності розділу 10 Контракту.  
В цілому діяльність колективу коледжу протягом звітного періоду була 

підпорядкована реалізації Закону України «Про вищу освіту» та виконання 
Програми розвитку коледжу на 2013 – 2017 роки.  

У відповідності до Програми розвитку у 2015 році було проведено ряд 
заходів щодо модернізації усіх напрямів діяльності коледжу, забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців шляхом створення та 
впровадження у навчальну, виховну та інші сфери діяльності нових процесів, 
процедур та технологій, орієнтації управління коледжем на нові, 
нестандартні підходи до вирішення проблем та зовнішніх викликів. 

Демократичність та прозорість процесу управління розвитком коледжу 
було забезпечено завдяки розгляду усіх питань його функціонування на 
засіданнях Педагогічної та Адміністративної ради. 

Пріоритетними у звітному періоді стали такі напрямки роботи 
педагогічного колективу, як: 

– впровадження компетентнісного підходу до навчання дисциплін 
професійно–практичної підготовки, когнітивний розвиток студентів, 
виведення їх на академічний рівень засвоєння знань, умінь, способів 
пізнавальної діяльності; розвиток критичного мислення; 

– кардинальна заміна інформаційно-екстенсивних моделей навчальних 
занять на інтенсивно-розвивальні шляхом модернізації навчального процесу 
на основі впровадження новітніх освітніх методів, засобів і, зокрема, 
інструментально–технологічної інформатизації, дидактичного 
інструментарію діагностики та корекції навчальних досягнень студентів; 

– оновлення комплексів методичного забезпечення дисциплін, які є 
базою для реалізації концепції дистанційного навчання, його індивідуалізації 
та диференціації; 

– духовно–креативний напрямок, домінантою якого стало осмислення 
впливу постнекласичних наук (синергетики, комплексу когнітивних і 
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нанонаук та ін.) на динаміку навчального процесу, яка визначає його 
еволюцію; 

– пропагандистсько–освітній та науково–видавничий напрямок, 
основним змістом яких стали популяризація дисциплін професійної 
підготовки серед студентської молоді, оприлюднення аналітичних матеріалів 
з проблем навчання і виховання на шпальтах всеукраїнських і обласних 
педагогічних видань, здійснення персонального внеску в збагачення 
соціально-культурного простору коледжу. 

Осмислення, аналіз і оцінка діяльності викладачів коледжу з 
визначених напрямків відбувалися на 11 засіданнях педагогічних і 
методичних рад. Розглянуто комплекс організаційних питань, які 
стосувалися нормативно-плануючої документації, визначення рівня 
стартових знань студентів нового набору, проведення державної підсумкової 
атестації, профорієнтаційної роботи, атестації викладачів, здійснення 
поточного контролю успішності студентів та якості знань студентів та ін. 

Проведена певна  робота з модернізації комплексу методичного 
забезпечення викладання дисциплін, в повному обсязі виконано вимоги щодо 
ліцензування загальноосвітньої підготовки студентів, зарахованих на базі 
основної загальноосвтіньої школи. В усіх навчальних кабінетах поновлено 
фонд електронних підручників, створено на паперових і електронних носіях 
опорні конспекти, матеріали діагностики навчальних досягнень студентів, 
рекомендації з вивчення окремих тем, винесених на самостійне вивчення. 

Особливу увагу колектив коледжу акцентував на соціалізації 
особистості студента, домагаючись того, щоб студентський загал прагнув 
знати понад те, що вимагають навчальні програми, пропонують підручники. 
За систематичного педагогічного впливу пошукова робота студентів 
позначилася масовістю, широким використанням мережі Інтернет, 
мультимедійних засобів, активізацією пропагандистсько-освітньої діяльності, 
участю в різних видах інтелектуальних змагань. 

Виходячи із пріоритетних напрямів підготовки фахівців, в 2014–2015 
н.р. виникла необхідність в перегляді навчальних планів. У 2015 році 
проведено ліцензійну експертизу щодо надання освітніх послуг, пов’язаних із 
наданням повної загальної середньої освіти. Підготовлено та подано до 
управління ліцензування та акредитації МОН матеріали акредитаційної 
справи спеціальності 5.05160203 “Моделювання та конструювання 
промислових виробів”. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.11.2015 року № 1185 до Міністерства освіти і науки України направлено 
акт узгодження спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка 
здобувачів вищої освіти та ліцензованого обсягу коледжу.  

У 2015 році робота педагогічного колективу мала посилену 
профорієнтаційну та агітаційну спрямованість. Під час вступної кампанії 
Приймальною комісією коледжу визначено пріоритетні напрямки з 
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профорієнтаційної роботи колективу та проведено профорієнтаційні заходи. 
Здійснено низку заходів з організації вступної кампанії, як–то: підготовлено 
пакет екзаменаційних матеріалів для проведення конкурсних вступних 
випробувань та фахового вступного випробування, визначено та затверджено 
склад відбіркової комісії, екзаменаційної комісії, фахової атестаційної 
комісії, апеляційної комісії, комісії для проведення співбесід, організовано 
прийом заяв та документів у паперовому та електронному вигляді від 
вступників денної та заочної форм навчання, організовано синхронне 
внесення заяв вступників до Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти, виконаний обсяг державного замовлення доведений Міністерством 
освіти і науки України у 2015 році. 

У 2015 році Приймальною комісією коледжу було прийнято 325 заяв 
від абітурієнтів. На денну форму навчання – 264, з них у електронній формі – 
4, а на заочну форму навчання – 61.  

Зараховано до числа студентів навчального закладу 160 осіб: денна 
форма навчання – 115 осіб, з них поза конкурсом – 5 дітей–інвалідів; заочна 
форма навчання – 45 осіб.  

На основі базової загальної середньої освіти – 95 осіб, на основі повної 
загальної середньої освіти – 35 осіб, на основі диплома кваліфікованого 
робітника – 30 осіб.  

Також, зараховано за державним замовленням осіб зі статусом дитина–
сирота в кількості 2 осіб (денна і заочна форма навчання).  

На бюджетну форму навчання було прийнято 98 осіб, на контрактну – 
62 особи. Загальний конкурс на бюджетні місця ставить 3,3 особи, це 
порівняно з 2014 роком на 1,6 особу більше. Серед спеціальностей 
навчального закладу найвищий конкурс був за спеціальністю «Моделювання 
та конструювання промислових виробів». 

У звітному періоді навчальний процес в коледжі здійснювався на 
підставі нормативних документів, які регулюють підготовку кадрів в системі 
вищої освіти. Підготовка кадрів проводилася відповідно до навчальних 
планів, складених на підставі освітньо–професійних програм, в яких 
визначено обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та 
послідовність їх вивчення. Навчальні плани затверджені директором 
коледжу, нормативна частина навчальних планів відповідає державному 
стандарту. При здійсненні аналізу виконання навчальних планів і програм 
було визначено, що навчальні плани і програми виконано на 100%.  

Протягом звітного періоду структурні підрозділи коледжу 
дотримувалися штатно–фінансової дисципліни. Паспортом Бюджетної 
програми на 2015 рік затверджена середньорічна чисельність 94,84 штатних 
одиниць, у т. ч. 82,33 (86,8%) – за загальним фондом та 12,51 (13,2%) – за 
спеціальним фондом. 

У 2015 році порівняно з 2014 роком чисельність педагогічних 
працівників зменшилася на 2 особи. Наразі в коледжі навчально–виховний 
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процес забезпечують 44 педагогічних працівника, з них 16 викладачів або 
36,4% мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”. 
Середній вік педагогічних працівників становить 40,4 років. Чисельність 
молодих викладачів у віці до 35 років складає 23 осіб. 

Листом МОН України від 13.08.2015 р. № 1/11–11780 «Щодо 
погодження призначення заступника директора» Міністерством було 
погоджено призначення на посаду заступника директора з виховної роботи 
Левко Т.Ю. 

На даний момент в коледжі працюють 2 особи з особливими 
потребами, які мають відповідні групи інвалідності. Права і законні інтереси 
даних осіб дотримуються і виконуються. 

Коледж провадить фінансово–господарську діяльність відповідно до 
затверджених МОН України кошторисів загального фону державного 
бюджету та спеціального фонду державного бюджету, при цьому керуючись 
законами Украі ̈ни «Про освіту», «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Бюджетним кодексом України, Указом Президента 
України «Про державне казначейство України», Статутом коледжу, іншими 
нормативно–правовими актами. 

Кошториси надходжень і видатків коледжу розробляються та 
виконуються відповідно до «Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228.  

На фінансування діяльності коледжу із державного бюджету в 2015 
році надійшло коштів загального фонду на суму 5833392,00 грн., це на 15,5% 
більше за попередній рік. Кошти використані в повному обсязі згідно з 
кошторисом на: 

 
– оплату праці 2589922,80 
– нарахування на зарплату 939414,41 
– придбання предметів, матеріалів 2520,25 
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв 261200,00 
      в т.ч.  
      теплопостачання 24600 
      електроенергія 5100 
      водопостачання та водовідведення 58000 
      природний газ 173500 
– інші поточні трансферти студентам 34606 
– стипендія студентам 1925784,54 
– харчування дітей–сиріт та дітей, які знаходяться 
під опікою 

79944 

 
Фонд спеціальних коштів сформовано за рахунок надання освітніх 

послуг та від господарськоі ̈ діяльності: 
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– плата за навчання 765903 
– орендна плата 7897 
– плата за проживання в гуртожитку 124237 
– реалізація в установленому порядку майна 2175 
– спонсорська допомога 151369 

 
В 2015 році надійшло коштів спеціального фонду на суму 935338,41 

грн., це на 28,1% більше за попередній рік. Кошти використані відповідно до 
затвердженого кошторису на такі цілі:  

 
– оплату праці 393828,68 
– нарахування на зарплату 136199,61 
– придбання предметів, матеріалів 129541,68 
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв 127658,40 
      в т.ч.  
      теплопостачання 15000 
      електроенергія 3069,13 
      водопостачання та водовідведення 19589,27 
      природний газ 90000 
– окремі заходи по реаліації державних програм 

(підвищення кваліфікацій) 
3882,90 

– інші поточні видатки 4263,34 
– капітальні видатки 7109 

 
Загалом, за рахунок бюджетних та спеціальних коштів в коледжі 

забезпечено освітній процес, функціонування матеріальної бази. Протягом 
звітного періоду було закуплено обладнання та інвентар для навчальних 
аудиторій і гуртожитку, придбано навчальну літературу, проведено ремонт 
обладнання, приміщень, будівель. 

За рахунок бюджетних коштів коледж утримував штат чисельністю 
82,33 одиниць, за рахунок спецкоштів – 12,51 одиниць.  

Чернівецький коледж дизайну та економіки не є прибутковою 
установою, тому одержання прибутку від надання освітніх послуг не 
планувалося. 

З метою виконання вимог чинного законодавства України, яке 
регламентує забезпечення захисту інформації, протягом звітного періоду 
коледж забезпечував безпеку при обробці персональних даних співробітників 
та студентів, а також забезпечував захист та безпеку інформаційних 
технологій і технічних засобів, що дозволяють здійснювати обробку таких 
персональних даних. 

З цією метою виконувалися вимоги щодо розміщення інформаційних 
систем, спеціального обладнання та охорони приміщень, в яких ведеться 



 

 

 
 

7 
робота з персональними даними, організації режиму забезпечення безпеки в 
цих приміщеннях у частині забезпечення збереження носіїв персональних 
даних і засобів захисту інформації, а також виключення можливості 
неконтрольованого проникнення або перебування в цих приміщеннях 
сторонніх осіб. 

Усі накази і розпорядження директора, в тому числі і ті, згідно з якими 
працівники коледжу та студенти притягаються до дисциплінарної 
відповідальності, в обов’язковому порядку вивчаються на предмет 
відповідності чинному законодавству України. При накладенні 
дисциплінарних стягнень усі документи ретельно розглядаються та 
готуються висновки про наявність чи відсутність в діях працівників та 
студентів складу дисциплінарного проступку. Притягнуті до дисциплінарної 
відповідальності особи своєчасно ознайомлювались з такими наказами і на 
які за звітний період, оскаржень в судовому порядку не було.  

З метою дотримання законодавства в коледжі посадовими особами 
також візуються різноманітні договори, посадові та робочі інструкції, 
інструкції з охорони праці і техніки безпеки, інші документи, що мають 
правовий характер. В коледжі діє Комітет з конкурсних торгів для 
забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів 
та Робоча група щодо проведення конкурсу на право оренди державного 
майна та здійснення організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 
оренду державного майна.  

В 2015 році фактів поновлень на роботі працівників за рішенням суду, 
звільнених з ініціативи коледжу, не було. Звільнення, які мали місце, 
проводились в суворій відповідності з вимогами чинного трудового 
законодавства та іншими нормативно–правовими актами України.  

Протягом звітного періоду проводився моніторинг щодо недопущення 
заборгованості за житлово–комунальні послуги в студентському гуртожитку, 
а також по орендній платі. Випадків необґрунтованих претензійних звернень 
або позовів щодо стягнення коштів з коледжу за рішеннями господарських 
або загальних судів не було.  

Працівники і студенти притягаються до дисциплінарної 
відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України. За 
звітний період 2 працівникам та 5 студентам коледжу накладені 
дисциплінарні стягнення у вигляді доган. Протягом 2015 pоку не було 
випадків притягнення працівників коледжу до кримінальної та/або 
адміністративної відповідальності.  

Також, з метою попередження фактів порушення трудової дисципліни, 
норм поведінки, педагогічної етики і моралі посадовими особами, 
керівниками структурних підрозділів проводиться консультаційно–
роз’яснювальна робота з працівниками коледжу. 

З метою створення безпечних умов праці та охорони здоров’я 
працівників протягом 2015 року виконано значний обсяг ремонтних та 



 

 

 
 

8 
регламентних робіт, а саме: проведені капітальні, поточні та косметичні 
ремонти аудиторій, холів, приміщень для педагогічних працівників, 
житлових приміщень гуртожитку, фасадів, покрівель, приміщень загального 
користування, заміна вікон, поточні ремонти систем опалення, гарячого та 
холодного водопостачання, сантехнічного обладнання, електричних мереж 
тощо. 

Згідно із затвердженим планом заходів  з питань охорони праці на 
поточний рік проведено інструктивно–методичне навчання з 
відповідальними за охорону праці, семінарські навчання з керівниками 
структурних підрозділів адміністративно–господарської частини; 
розроблено, погоджено і затверджено відповідні інструкції, проведено 
вступні та чергові інструктажі, оновлено оснащення кабінету з охорони 
праці, обладнано куточки з охорони праці; навчальні корпуси та гуртожиток 
обладнано засобами безпеки і пожежогасіння. 

З метою виконання завдань та функцій в освітній сфері коледж 
здійснює фінансово–господарську діяльність, використовуючи майно 
(будинки, споруди, технологічне обладнання і т.ін.) та кошти, передані йому 
в оперативне управління і постійне користування Міністерством освіти і 
науки. Все майно, яке знаходиться на балансі коледжу, ефективно 
використовується в навчальному процесі та знаходиться на зберіганні 
матеріально–відповідальних осіб, які є у кожному структурному підрозділі. З 
кожною матеріально–відповідальною особою укладена угода про повну 
матеріальну відповідальність. Фактична наявність та умови зберігання 
матеріальних цінностей перевіряється щорічно інвентаризаційною комісією.  

Показники майнового стану коледжу:  
Необоротні активи коледжу на 01.01.2016 року складають:  
– основні фонди – 6513,9 тис. грн., 
– залишкова вартість – 5290,3 тис. грн., 
– знос – 1223,6 тис. грн., 
– нематеріальні активи – 0,00 тис. грн., 
– інші необоротні активи – 514,02 тис. грн.,  
– залишкова вартість – 305,3 тис. грн., 
– знос – 208,7 тис. грн. 
Оборотні активи коледжу станом на 01.01.2016 р. складають 295,5 тис. 

грн. Протягом року відбувся рух основних засобів та інших необоротних 
активів, а саме – придбання за рахунок спецкоштів – 65,00 тис. грн., списання 
морально зношених – 7,00 тис. грн. Отримано спонсорськоі ̈ допомоги, в т.ч. 
гранти та дарунки 136,5 тис. грн. Відчуження або безкоштовної передачі 
майна з балансу на баланс не відбувалося. 

Позиками та кредитами банків для ведення фінансово–господарської 
діяльності коледж не користувався. 

Взаєморозрахунки з організаціями, підприємствами, банківськими 
установами здійснювались на підставі укладених договорів, що 
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реєструвались в Управлінні казначейської служби України в місті Чернівці 
протягом року.  

Оплата за отриманий товар, надані послуги, виконані роботи 
здійснювалась коледжем своєчасно за фактом поставки на склад (або 
безпосередньо в підрозділи) товарно–матеріальних цінностей, виконання (за 
наперед погодженими, затвердженими кошторисами) заактованих робіт та 
послуг.  

Станом на 01.01.2016 року в коледжі відсутня заборгованість за надані 
послуги, виконані ремонтно–будівельні роботи, отримані товарно–
матеріальні цінності за всіма програмами. 

Фінансування коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок 
державного бюджету, а також за рахунок надання платних послуг, коштів від 
господарської діяльності, благодійних внесків та грантів. Розмір зведеного 
бюджету за 2015 рік складає 6,98 млн. грн., в тому числі доходи з державного 
бюджету склали 5,83 млн. грн., спеціального фонду 1,01 млн. грн., 
спонсорські внески – 0,14 млн. грн. Зросли надходження з державного 
бюджету на  0,79 млн. грн. порівняно з 2014 р. за рахунок збільшення розміру 
заробітноі ̈ плати та стипендії. Доходи спецфонду збільшились на 0,17 млн. 
грн. в основному за рахунок збільшення плати за навчання, плати за 
проживання в гуртожитку, від передачі в оренду майна. У структурі затрат 
поточні видатки на зарплату, нарахування на зарплату, соціальні виплати і 
утримання коледжу складають 95%.  

На кінець року кошти загального фонду використані в повному об’ємі.  
Залишок спеціального фонду за програмою 2201150 на 01.01.2016 р. 

становить 57,98 тис. грн.  
Інформація про фактичне використання коштів загального та 

спеціального фондів розміщувалась на сайті коледжу. 
За звітний період коледж був платником податків та платежів до 

бюджету, а саме: податку на додану вартість у І кварталі 2015 року, збору за 
використання водних ресурсів, екологічного податку, земельного податку. 
Платежі єдиного соціального внеску проводились у встановлені 
законодавством терміни та зафіксовані у відповідних деклараціях та в 
терміни виплати зарплати.  

За звітний період коледжем внесено до держбюджету податків та 
платежів на суму 1662,9 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 0,3 тис.грн., податку з доходів 
фізичних осіб – 428,4 тис.грн., військового збору – 44,8 тис. грн., інших 
податків та платежів на суму 5,9 тис. грн., єдиного соціального внеску 1183,5 
тис. грн.  

Заробітна плата та пов’язані з нею податки виплачувались регулярно 
(без зривів та затримок) два рази на місяць з авансовим платежем в тому 
числі. На кінець кожного місяця виплат зарплат та нарахувань фіксувалась 
відсутність кредиторської заборгованості.  
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Споживання енергоносіі ̈в проводилось за встановленими лімітами без 

перевитрат. Відповідно, у встановлені терміни проводився розрахунок за 
спожиті енергоносії та комунальні послуги. Протягом року в коледжі не було 
заборгованості за отримані комунальні послуги. 

Договори оренди укладалися з дозволу МОН України і Фонду 
державного майна України та відповідно до законодавства. В оренду 
надавалися приміщення, які не належали до аудиторного фонду та з метою 
покращення соціально–культурних та побутових умов навчання та життя 
студентів, працівників коледжу. Бухгалтерською службою коледжу 
проводилось нарахування орендної плати та здіийснювався постійний 
контроль за своєчасною сплатою орендних платежів.  

У 2015 році коледж отримав від оренди приміщень 7,9 тис.грн. 
Відшкодовано орендарями за використані комунальні послуги – 7,4 тис.грн. 
та ПДВ – 0,33 тис.грн. 

Відчуження майна та землі не відбувалось. Все майно, що закріплене за 
навчальним закладом на праві оперативного управління, знаходяться на 
балансі коледжу. 

На виконання Законів України «Про запобігання корупції», «Про 
засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно–правових актів 
з питань антикорупційного спрямування, в тому числі наказу Міністерства 
освіти і науки України від 14.10.2013 року № 1432 «Про утворення 
(визначення) підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції», в 
коледжі діє (у межах загальної чисельності працівників), підрозділ з питань 
запобігання та виявлення корупції. До складу Підрозділу входять 3 особи, в 
тому числі і представники від профспілкових організацій. Підрозділ здійснює 
свою діяльність відповідно до затвердженого директором коледжу 
Положення. 

Підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у 2015 році 
проведено 2 семінари, 2 круглих столи, 4 засідання педагогічної та 
адміністративної ради, 3 наради, на яких розглядався стан протидії корупції. 
Антикорупційна тематика активно висвітлювалася на сайті коледжу та 
інформаційних стендах. 

Варто зауважити, що під час проведення виховних годин, годин 
корпоративної культури студентській аудиторії було запропоновано перегляд 
соціальної реклами щодо пропагування антикорупційної поведінки –рекламні 
ролики «Корупція руйнує державу», «Якість життя вища, коли нема 
корупції».  

Представники органів студентського самоврядування взяли участь у 
конференції «Протидія корупції – європейський вибір», організованій 
громадською організацією «Координаційний центр сприяння протидії 
корупції», семінарі для громадських активістів із практичного застосування 
антикорупційного законодавства та законодавства про інформацію. 
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Крім цього, у жовтні 2015 року на засіданні педагогічної ради 

оприлюднено результати проведеного соціологічного дослідження щодо 
зазначеного питання, за результатами обговорення якого керівникам 
структурних підрозділів надано доручення щодо удосконалення роботи у 
вказаній сфері. 

З метою поширення нетерпимого ставлення до проявів корупції при 
проведенні освітніх, культурних та інших заходів здійснюється робота, 
спрямована на формування знань, морально–психологічних установок щодо 
неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень. 
Серед низки проведених адміністрацією заходів також є налагодження тісної 
співпраці з громадськими організаціями. 

Із залученням органів громадського самоврядування розроблено план 
заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2016 рік. 

Виявленню конфлікту інтересів та його усуненню підрозділом з питань 
запобігання та виявлення корупції приділяється особлива увага. Зокрема, в 
коледжі постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо обов’язковості 
повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його 
врегулювання. Також питання виявлення можливого конфлікту інтересів 
відпрацьовувалось під час розгляду звернень громадян, юридичних та 
фізичних осіб. 

В коледжі постійно здійснюється робота щодо виявлення та усунення 
умов, сприятливих для вчинення корупційних правопорушень. Зокрема, 
протягом 2015 року з метою мінімізації корупційних ризиків активно 
залучалися представники підрозділу з питань запобігання та виявлення 
корупції до комітету з проведення закупівель товарів та послуг за державні 
кошти, конкурсних комісій з прийому на роботу тощо. Крім того, з метою 
запобігання корупції та підвищення ефективності роботи проведено ротацію 
окремих керівників структурних підрозділів. 

Повідомлень щодо причетності працівників коледжу до вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, протягом звітного 
періоду не надходило. 

У встановленому законодавством порядку відбувалось декларування 
майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. 

Бухгалтерською службою коледжу відповідно до статті 58 Бюджетного 
кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Українї” та наказу Державного казначейства України № 2 від 
05.01.2011р. з дотриманням єдиних вимог складалася фінансова та бюджетна 
звітність, кошторис доходів і видатків коледжу на 2015 рік та зміни до нього. 
Протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету 
кошторис закладу подавався на затвердження до МОН України.  

В ГУДКСУ в місті Чернівці надавались щомісячні звіти щодо 
дебіторської і кредиторської заборгованості та квартальні звіти про 
надходження та цільове використання коштів загального, спецфонду, 
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спонсорської допомоги.  

Коледж своєчасно подавав фінансову та статистичну звітність, а також 
інформацію про майновий стан коледжу до Міністерства освіти і науки 
України, Державної податкової служби та статуправління. 

Стан утримання спортивних споруд відповідає санітарно–технічним та 
гігієнічним нормам і мають повне завантаження. У 2015 році проведено 
профілактичний ремонт тренажерного залу.  

Щодо реалізації, у межах повноважень, Державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту у коледжі впроваджені обов’язкові заняття з 
фізичного виховання для студентів першого та другого курсу всіх напрямків 
підготовки у обсязі чотирьох годин на тиждень. Заняття з фізичного 
виховання проводять викладачі з спеціальною вищою освітою. 

Інформація про стан здоров’я студентів аналізувалася протягом року, 
що дозволило скорегувати фізичні навантаження на заняттях з фізичного 
виховання. Заняття в спеціальних медичних групах проводяться окремо. 

Згідно календаря змагань у 2015 році було проведено 12 масових 
фізкультурно-спортивних заходів, 297 чоловік взяли участь у масових 
фізкультурно-спортивних заходах. В спортивних секціях займається 124 
особи два рази на тиждень. У 2014–2015 навчальному році збірні команди 
студентів коледжу виступали у змаганнях за Програмою обласної 
спартакіади та зайняли ІІ загальнокомандне місце. Збірна команда з шахів 
(дівчата) вибороли перше місце в області.  
 
 
 
Директор коледжу        А. В. Гапей 


