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ВСТУП
2020 рік виявився для Сумського державного університету, як і для держави
взагалі, чи не найскладнішим за усю історію незалежної України. Виклик, який
отримало людство у вигляді коронавірусної інфекції, що забрала життя декілька тисяч
наших співвітчизників, змусив змінити не лише плани, а й саме життя. На щастя,
вчасно впровадженні керівництвом університету карантинні заходи убезпечили до
серйозних наслідків – маємо на увазі відсутність масових випадків захворювання
працівників та студентів. Службою АГЧ проводиться значна робота по боротьбі із
розповсюдженням коронавірусної інфекції:
- на вході всіх корпусів університету охоронцями СумДУ вимірюється
температура співробітників, студентів, контролюється масочний режим,
розташовані дозатори зі спиртовмісними антисептиками для рук

- провітрювання
проводиться

та прибирання
не
менш

приміщень, вибіркова дезінфекція,
ніж
двічі
на
добу.

- кожні три години здійснюється обробка поверхонь, місць контакту рук
(перила, ручки дверей, ліфти) дезінфекційними засобами.
Але, не дивлячись на труднощі та форс-мажорні обставини, очолювана мною
адміністративно-господарська частина університету гідно пройшла це випробування
і виконала майже все заплановане на початку року, за що – окрема подяка усім
співробітникам: від прибиральниць та тех.працівників до керівників структурних
підрозділів. Натомість, серйозною проблемою залишається дефіцит кваліфікованих
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спеціалістів як робітничих професій, так і інженерно-технічного персоналу. Причина
одна: значна різниця заробітної плати між приватним сектором економіки та
державним закладом освіти.
Проблем, звісно, вистачає, але хочеться говорити і про здобутки. Пропоную
Ваші увазі аналіз роботи у 2020 році за напрямками.
ПОТОЧНІ РЕМОНТИ
На початку року, із введенням до штату університету нової посади – проректора
з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення, відбулося розділення
повноважень, пов’язане з виведенням з підпорядкування проректора з
адміністративно-господарчої роботи частині підрозділів СумДУ, діяльність АГЧ була
спрямована на покращення умов навчання та праці в навчальних аудиторіях,
лабораторіях, кабінетах, покращення соціально-побутових умов проживання та
відпочинку студентів. Закріплені за проректором з АГР споруди, корпуси головного
кампусу, кампусу медичного інституту, кампусу в центрі міста в 2020 році
продовжували вести поточні ремонти силами малярів закріплених за цими
кампусами. На сьогоднішній день це 18 штатних малярів і 1 – декретна відпустка. В
розрізі корпусів, комплексів, підрозділів кількість основних відремонтованих
об’єктів показуємо в таблиці №1.
Таблиця №1
Найменування основних (корпусів), комплексів, 2020рік
К-ть
баз Сум ДУ

відремонтов.
приміщень,
жилих
кімнат,
об’єктів,
тощо

2019р.
К-ть
відремонтов
приміщень,
жилих
кімнат,
об’єктів,
тощо

35
9
4
4
5
13
6

32
10
11
2
9
5
12

Медичний інститут та приміщення кафедр м/і на 40
базах міських, обласних клінічних лікарень
Автотранспортне господарство (гаражі)
3

78

Корпус «Г»
Корпус «Ц»
Корпус «ЕТ»
Корпус «Н»
Корпус «М»
Лабораторні корпуси ("А", " Б "," Т")
Бібліотечний корпус

Гуртожитки СумДУ ( в т.ч. орендовані в СКЕТ, СБК,
СПЛСП, Медичний коледж, СПХТЛ, гуртожиток-готель )

115

3
429

4

Навчальний корпус №1 (К1)
Навчальний корпус №2 (К2)
Навчальний корпус №3 (К3)
Корпус університетської клініки
Конгрес-центр
Всього:

3
33
28
9
15
322

3
30
20
18
13
675

Хочу зазначити, що в цих ремонтах приймали участь і співробітники ремонтнобудівельної дільниці. Сумарний об’єм виконаних ремонтних робіт становить біля
3 млн.грн.
Не можу не сказати про виконання великого обсягу ремонтних робіт силами
АГЧ – це науково-дослідницького інституту мінеральних добрив та пігментів. В 2019
році було поставлене завдання на виконання ремонтних робіт 2-го поверху в повному
обсязі, 3-го поверху, 6 приміщень під кабінети, сантехнічні приміщення, коридори,
тощо, та на I-му поверсі виконати реконструкцію 2-х приміщень під виробничі площі.
Стан приміщень, які були бачимо на слайді, на сьогоднішній день майже завершені
ремонтні роботи, бачимо на слайді приміщення готові до занять студентів, працюють
лабораторії,
створені
умови
для
праці
та
навчання.
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МЕБЛЕВО-СТОЛЯРНА ДІЛЬНИЦЯ
Забезпечення кабінетів, учбових аудиторій меблями здійснюється меблевостолярною дільницею СумДУ.
Сумський державний університет – один з небагатьох навчальних закладів,
який має власну меблево-столярну дільницю, здатну забезпечувати меблями усі
структурні підрозділи: від навчальних аудиторій – до гуртожитків. Це дозволяє не
лише заощаджувати державні та власні університетські кошти, а й індивідуально
підходити до дизайнерських рішень та інтер’єрного різноманіття. Парти, шафи,
столи, ліжка, тумби – це лише невелика частина продукції, що виготовляється
майстрами меблево-столярною дільниці СумДУ. Наведено в таблиці 2.
Найменування
Виготовлено меблевої продукції

2019рік
770шт

2020рік
971шт

різниця
+201шт

Витрачено ДСП

2440,8м2

2035,1м2

- 405,7м2

Вартість використаних матеріалів

710,6тис.грн

466,9тис.грн

-243,7тис.грн

Об’єм робіт з заробітною платою
та податками

1406тис.грн 1504,14тис.грн +98,14тис.грн

Меблевої продукції в кількісному виразі виготовлено більше в порівнянні з
минулим 2019роком , але менш габаритні в відношенні витрат ДСП (тобто: навісні
полички, тумбочки і т. п )
Перелік меблевої продукції
Таблиця №2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування
антресолі
вішалка
виставкова вітрина
двері для вбудованих шаф (гурт.№2;№3)
інформаційно-виставкова конструкція
конструкція кабінки для виборів
лавка аудиторна
ліжко із ДСП
полиця кутова
полиця навісна
поличка під дзеркало

од.
вим.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2019рік

2020рік

27
10
3
48
74
14
2
1

6
2
14
71
28
14
201
-
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

полиця під клавіатуру
полиця навісна секційна
підставка для піраміди 3D
підставка під монітор
підставка під системний блок
стенд демонстраційний
стелаж для документів
стіл аудиторний
стіл однотумбовий
стіл двотумбовий
стіл для призидіума
стіл комп’ютерний
стіл мультимедійний
стіл комп’ютерний з надстройкою
стіл приставний
стіл письмовий
стіл робочий
стіл обідній
стіл учнівський
стіл восьмигранний
стіл для свічок
стіл шестигранний
стіл демонстраційний
стіл викладача
стіл журнальний
стіл для кави - брей
стійка під таці
трибуна лекційна
тумба стаціонарна
тумба для документів
тумба для копіювального апарата
тумба під таці
тумба відкрита
тумбочка
тумбочка мобільна
тетрапод
шафа двостулкова
шафа господарська
шафа для лабораторного обладнання

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
щт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
5
14
26
113
26
2
1
184
1
11
1
1
19
2
1
6
2
1
1
4
5
3
1
24
45
1

1
5
6
1
73
15
2
6
28
2
12
14
102
1
6
1
1
1
1
204
1
1
31
1
-
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51
52
53
54
55
56
57
58
59

шафа для приладів
шафа для паперів
шафа технічна
шафа трьохстулкова
шафа трьохстулкова з антресолями
шафа пожежного крана
шафа для балонів
шафа для бойлера
шафа для каналізаційного крана
Всього:

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
20
30
3
1
1
1
770

47
1
31
1
4
1
971

План виготовлення меблевої продукції, щоквартально подається до розгляду,
затверджується ректором СумДУ.
ГРУПА З ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ
2020 рік був дуже непростий та напружений для працівників групи у зв’язку з
тим, що протягом вегетаційного періоду досить тривалий час були посушливі погодні
умови, які сприяли додатковому напруженню та важкості в роботі працівників групи.
Та, завдяки почуттю відповідальності за естетичний, охайний вигляд території
нашого закладу, підводячи підсумки, з усіма поставленими задачами працівники
групи справились відмінно.

Так, об’єм всіх виконаних робіт помісячно становив:
1. січень-травень – черенкування рослин та підготовка до висадки
контейнерних квітів для подальшої висадки та установки контейнерів на: території
головного кампусу, гуртожитків, території господарського відділу навчального
кампусу медичного інституту та території університетського кампусу в центрі міста.
Всього було вирощено своїми силами 1262 шт. рослин;
2. починаючи вже з квітня і по вересень працівники групи виконували роботи
щодо реставрування газонів, клумб, рабаток і т. п. Для реставрування газонів було
висіяно 20 кг високоякісного насіння трави.
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Також, важливо, що в цей період проводяться працівниками групи
черенкування багаторічних вічнозелених та листопадних рослин з використанням
високотехнологічних методів (стимулювання біологічними та хімічними
стимуляторами для прискореного розростання каллюсу та коренеутворення);
3. з метою покращення естетичного вигляду території закладу було закуплено
та висаджено 70 шт. багаторічних вічнозелених рослин, з них – 10 туй «Смарагд»
колоновидних, 10 туй Західних, 50 самшитів, 26 троянд та 10 юкк. На території
закладу,
включаючи відокремлене господарство Сумського державного
університету, висаджено однорічні та багаторічні рослини, підрізано 1570 шт.
багаторічних хвойних та листопадних рослин, які складають як живопліт так і
солітери, тобто окремо ростучі дерева та кущі;
4. розроблені проекти та виконані згідно з ними роботи по створенню нових
клумб головного кампусу. Замульчовано 50 м2 газонів під ялинами двоколірною
мульчою, що посприяло кращому естетичному вигляду території «Ц» корпусу,
замінено мульчу з кам’яної крихки на мульчу з соснової кори середньої фракції на
клумбах корпусу «Г».
5. за звітний рік працівниками групи самостійно було вирощено методом
черенкування та висаджено квіткові рослини:
1) хризантема – 550 шт. (550 х 60,00 грн. = 33000,00грн.)
2) альтернантера – 500 шт. (500 х 5,00грн. = 2500,00грн.)
3) іпомея батат – 150 шт. (150 х 45,00грн. = 6750,00грн.)
4) бегонія бульбова – 12 шт.(12 х 68,00грн. = 816,00грн.)
5) плектрантус – 50 шт. (50 х 15,00грн. = 750,00грн.)
Вирощування рослин власними силами по вищезгаданому переліку в звітному
році принесли університету економію фінансових ресурсів в обсязі 43 816,00
грн. (ціни взяті середньо ринкові). Слід відмітити, що деякі з них ще знаходяться на
дорощуванні, і сума врахована згідно з їх сезонним віком, в порівнянні, можливо і
невелика, але приємно внести свій внесок в економію коштів закладу;
6. з квітня по жовтень місяць працівниками проводився ретельний, своєчасний та
якісний догляд, включаючи реставрацію газонів, полив рослин, рихлення землі,
підстригання кущів та газонної трави. Слід відмітити, що із-за складних погодних
умов які супроводжувались високою температурою та суховіями, задля збереження
рослин, працівниками групи були прикладено чимало зусиль в поливанні,
додатковому удобренні рослин для стимулювання імунітету до несприятливих
погодних умов та рихленні ґрунту для кращої аерації коріння висаджених культур.
Такі роботи проводились і в осінній період, щоб підготувати багаторічні вічнозелені
рослини до зими (забезпечити рослини необхідною кількістю вологи), а саме - коли
сонце стає яскравим в лютні-березні, а сокотворення ще не розпочалось бо коріння з
мерзлого ґрунту не в змозі постачити втрачену за зиму рослиною вологу, вони
отримують сонячні опіки та можуть засохнути. Тому ці роботи дуже важливі;
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7. створені нові клумби, підібрані та висаджені незвичайні високо декоративні
роcлини: туї, самшити, троянди серед яких сорти грунтопокривних видів та
бордюрних низькорослих сортів, юкки, хости, лаванди, іпомеї батат, хризантеми,
каліброхоа, бегонії неперервноквітучі, катарантуси та ін.;
8. в серпні-жовтні було розроблено проекти, та висаджено в ґрунт 200 цибулин
ранньоквітучих тюльпанів.
За звітний рік працівниками групи були прикладені немалі зусилля, щоб досягти
кращих результатів в устаткуванні території закладу і робота досягла, як на наш погляд,
гарних показників. Вдалося подовжити декоративний ефект клумб за рахунок пізно
квітучих сортів хризантем, цинерарії та інших рослин аж до кінця листопада.
Як надалі будемо намагатися досягти збільшення об’ємів самостійного
вирощування посадкового матеріалу, планування та розробку нових проектів та їх
втілення.
В 2020 році, з метою зменшення коштів на придбання мінеральних добрив, було
облаштовано місце та збудовано чотири відсіки для компостування рослинних
решток: опалого листя, подрібненої газонної трави, коріння та зеленої частини
бур’янів та ін. Це потрібно для отримання екологічно чистого органічного добрива
високої якості з метою покращення структури та родючості ґрунтів для живлення
рослин. Очікувана економія коштів, а в 2020 році риночна ціна такого добрива
становить 8,00 грн за 1 кг у співвідношенні отриманого перегною, може становити
від 3600 грн. до 14400 грн.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ЕСТЕТИКИ
Відділ технічної естетики у 2020 році приймав активну участь у планувальному
переобладнанні, образотворчому вдосконаленні приміщень (інтер’єрів, фасадів)
СумДУ, естетичному покращенні елементів реклами та інформації, благоустрою
прилеглої території, а саме:

10

2019 р.

2020 р.

1.

Вироблено ескізних пропозицій, креслень

195

26

2.

Таблички, наклейки

4334

2567

3.

Прозорі кишені

170

220

4.

Об’яви, плакати, поздоровлення

37

129

5.

Стенди

65

53

6.

Об’ємні букви

58

80

9.

Фасадні вивіски

21

26

10. Друк фото

634

125

11. Виготовлення панелей з пластику

64

36

Ескізні
пропозиції

таблички,
наклейки

Прозорі
кишені

Об’яви,
плакати
2019 р.

Стенди

Об’ємні
букви

Панелі з
пластику

Друк фото

2020 р.

Перелік робіт, виконаних відділом технічної естетики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оформлення навчально-виробничого комплексу в машколеджі.
Оновлення планів пожежної евакуації.
Ескізні пропозиції і креслення шаф для нагород в центр пляжного волейболу.
Ескізна пропозиція меблів для кабінету.
Креслення різноманітних схем і планів для служб університету.
Виготовлення стендів і табличок для факультетів і служб університету.
Виконання різних робіт згідно службових записок.
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АВТОГОСПОДАРСТВО
Хочу зазначити, що в автогосподарстві СумДУ на балансі знаходиться 51
одиниця транспортних засобів. На цих автотранспортних засобах працює 24 водія і 5
водіїв інструкторів автошколи.
Автогосподарство забезпечує всі служби університету, які подають заявки на
перевезення матеріалів, вивіз сміття, доставки товарів, тощо, а також забезпечує
професорсько-викладацький склад по міжрегіональним центрам та забезпечення
агітаційних поїздок.
Протягом поточного року загальний пробіг автомобілів становить – 782,800тис.км.
Здійснювались платні послуги автотранспортом, як зовнішніми користувачами,
так і своїми кафедрами і факультетами на суму – 132тис.грн.
Частину дрібних ремонтних робіт, а також рихтовочні, зварювальні та
фарбування водії та фахівці проводять в гаражі університету своїми силами. Більш
об’ємні та складні роботи проводять фахівці на СТО.
Хочу побажати водіям автогосподарства в 2021 році безаварійної роботи.
ОХОРОНА ПРАЦІ
У відповідності до вимог Кодексу законів про працю, Кодексу цивільного
захисту, Законів України «Про охорону праці», «Про вищу освіту» та інших
нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності в університеті ведеться цілеспрямована робота по створенню
здорових і нешкідливих умов праці та забезпечення пожежної безпеки. Задля цього
керівництвом СумДУ та досвідченими фахівцями вишу проводиться щоденна копітка
робота у чотирьох основних напрямках:
1. Охорона праці
2. Пожежна безпека
3. Цивільний захист
4. Безпека життєдіяльності
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Реальним показником цієї роботи є стан виробничого (пов’язаний із основною
роботою) та невиробничого (раптове погіршення стану здоров’я тощо) травматизму.
За минулий 2020 рік в університеті не зареєстровано ЖОДНОГО нещасного випадку,
пов’язаного з виробництвом, тобто у порівнянні з 2019 роком маємо зниження з 1 до
0. Натомість є 2 нещасні випадки невиробничого характеру.
Наприкінці року керівництво університету разом із фахівцями відділу охорони
праці та пожежної безпеки мали за графіком (раз на 3 роки) пройти навчання та
перевірку знань із загальних питань з охорони праці та пожежної безпеки за планом
МОН України в дистанційному режимі. Натомість, адаптивний карантин вніс певні
корективи і зазначене навчання перенесене на наступний рік.
На всіх рівнях діяльності університету проводиться постійна робота з безпеки
життєдіяльності відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони
праці для здобувачів освіти.
На робочих місцях своєчасно проводяться інструктажі, ведуться необхідні
записи в журналах, працівники мають уявлення та знають тематику проведеного
інструктажу, ведення журналів відповідає вимогам нормативно-правових актів. За
результатами перевірок керівникам структурних підрозділів надавались приписи на
усунення виявлених недоліків. Найбільше приписів стосувалося роботи
електроенергетичного господарства СумДУ, зауваження в яких усувалися у
найкоротші строки.
У 2020 році на виконання розпорядження Уряду щодо зменшення паперових
документів та переходу на електронний документообіг, на офіційному сайті СумДУ
розміщені усі необхідні інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, аби кожний
працівник мав на своєму робочому місці ці, регламентовані законом та положенням,
документи.
Відділом охорони праці за минулий рік проведено близько 500 вступних
інструктажів та проведено понад 50 обстежень робочих місць, будівель і споруд
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університету. Проводиться активна робота по наданню методичної допомоги за
зверненнями структурних підрозділів.
За результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці, згідно
наказу, проводилися заходи, які передбачають покращення умов праці та усунення
шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу.
У нинішньому році завершено значну роботу та підготовлено до затвердження
«Положення про систему управління охороною праці в університеті» згідно з
вимогами світових стандартів про охорону здоров’я та безпеку праці ISO 45001 та
OHSAS 18001. Це положення дозволить передбачати та зменшувати ризики
травмувань та захворювань на робочому місці.
Продовжується робота згідно з укладеною Угодою між адміністрацією та
трудовим колективом на виконання заходів щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних
захворювань, аваріям і пожежам. Працівники університету в повному обсязі
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального та колективного
захисту.
Угодою з охорони праці та покращенню умов праці колективного договору
передбачалося виконання 34 заходів і затратами мали скласти 9880,3тис.грн.
Фактично у повному обсязі виконано 25 заходів і затрати становлять 3487,1тис.грн.
Не виконано заходи по забезпеченню пожежної безпеки. Це заходи по
влаштуванню та поточному ремонту систем протипожежного захисту та обробки
дерев’яних конструкцій вогнезахисними речовинами.
Витрати на капітальний ремонт складають 12670,310тис.грн. в які входять і
заходи колективного договору.
Наведені дані свідчать про проведену значну роботу працівниками
університету по забезпеченню безпечних умов праці. При університеті працює
університетська клініка, де надається за зверненнями працівників медична допомога,
частину витрат на діагностування пацієнта поклав профспілковий комітет
університету.
На виконання програми 2018-2020рр. доступності в навчальні приміщення
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті
ведуться роботи. На сьогоднішній день встановлені пандуси на корпуси: «М», «ЛА»,
«Ц», «ЕТ», «Г», «Конгрес-центр», корпус №3, Палаці студентського спорту СумДУ,
гуртожитків №№3, 1А, встановлений від’ємник в головному корпусі, облаштовані
місця загального користування для інвалідів (маломобільних груп населення) в
корпусі «Г» та Палаці студентського спорту.
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Угодою з охорони праці та покращення умов праці планувалося у 2020 році
змонтувати пандуси на майданчиках східців гуртожитків №№1,2, 4,5,2А, 3А.
Фактично змонтований пандус в гуртожитку №3А і №2.
Залишилось встановити пандуси в гуртожитках №№1,4,5 і 2А.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
У 2020 році випадків пожеж в університеті зареєстровано не було. Проте було
проведено 3 перевірки стану пожежної безпеки всіх структурних підрозділів
університету Державною службою надзвичайної ситуації в Сумській області: у
лютому (комплексна), червні (підготовка до ЗНО) та жовтні (виконання припису). За
результатами перевірок були розроблені плани усунення недоліків. На даний час
виконано значна частина з усіх запропонованих ДСНС України в Сумській області
заходів, інші недоліки потребують значних матеріальних коштів, і будуть усунені
при виділенні коштів на їх виконання.
Також проводилась робота по оновленню планів евакуації при пожежі в
навчальних корпусах та гуртожитках. У поточному році введена в експлуатацію
автоматична пожежна в сигналізація в одній з найбільших будівель не лише
університету, а й міста – у корпусі «Г».
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Проведено технічне обслуговування сертифікованих вогнегасників на суму
99,0тис. грн., закуплені нові вогнегасників на суму 66,3тис. грн. в кількості ……..
шт. У 2020 році були укладені договори на технічне обслуговування автоматичної
пожежної сигналізації та цілодобове спостереження за автоматичною пожежною
сигналізацією з фірмою «Спецавтоматика ЛТД» на суму 345,6тис. грн. Виконано
капітальний ремонт систем протипожежного захисту в навчальному корпусі «Г» та
СОЗ «Універ» загальною сумою 1502,7тис. грн. Виготовлено проект на ремонт
систем протипожежного оповіщення та сигналізації в університетській клініці,
корпусах «ЕТ» та «М» .
Здійснюється постійний контроль за виконанням заходів по виданим приписам
ВОП та ПБ та приписами Державної служби надзвичайної ситуації в Сумській
області. Своєчасно в підрозділах університету проводяться інструктажі з питань
пожежної безпеки, ведення журналів та інших необхідних документів. За
встановленими термінами здійснюється обслуговування і необхідний ремонт та
обновлення первинних засобів пожежогасіння.
Натомість, існує дуже важливе і актуальне кадрове питання: наявність у відділі
ОП та ПБ фахівця з пожежної безпеки, який мав би відповідну кваліфікацію, освіту
та досвід роботи в напрямку пожежної безпеки.
ВІДДІЛ ОХОРОНИ
Всі об’єкти університету: корпуси, спорткомплекс, плавбасейн, автостоянка,
гуртожитки, конгрес-центр, Палац студентського спорту, гуртожиток-готель
охороняються сторожами відділу охорони, у штаті якого знаходиться 129 охоронців.
Значних порушень дисципліни за минулий рік не спостерігалося.
Платні послуги надавалися по 2 автопарковкам та послуг з автоперевезень.
У звітному році за послуги автостоянок було отримано 646 083 грн.

16

Отримані кошти розділені наступним чином: на рахунок університету
поступило 53 838 грн., на субрахунок АГЧ – 51 378,54 грн. Всього було утримано
на заробітні плати та комунальні послуги 424 879 грн.
За рахунок надання послуг автотранспортом автогосподарства університет
отримав 132 000 грн.

