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Міністерство освіти і науки України
Управління роботи з персоналом та
керівними кадрами
ЛЕГЕНЬКОМУ М.І.
ЗВІТ
директора Кіровоградського комерційного технікуму
БАРНИ Тетяни Іванівни
про результати виконання умов контракту за 2014 рік
п.10.1.Пройдено чергову акредитацію навчального закладу на надання
освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до молодшого спеціаліста за всіма спеціальностями: 5.03050901
«Бухгалтерський облік», 5.03051001 «Товарознавство та комерційна
діяльність», 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» та технікуму в
цілому.
п.10.2.Підготовлено і подано до Міністерства освіти і науки України
Пропозиції щодо обсягів випуску та прийому за державним замовленням
фахівців у 2014 році.
п.10.3.Освітні послуги у технікумі надаються з дотриманням ліцензійних
умов.
п.10.4.Навчальний процес проводиться у відповідності до Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах України» №161 від
02.06.1993 р. та інших нормативно-правових документів у сфері освіти.
п.10.6.Права і законні інтереси осіб з особливими потребами (працівників
інвалідів, студентів, що віднесені до постраждалих в наслідок Чорнобильської
катастрофи та інших категорій) дотримувались згідно діючого законодавства.
п.10.7.Технікум має стійке фінансово-економічне становище. Нерухоме
майно, земельна ділянка використовувались за призначенням. Заборгованість
по заробітній платі та стипендії, комунальним послугам за звітний період
відсутня.
п.10.8.Умови Статуту технікуму та колективного договору у звітному
періоді додержувались.

п.10.9.У технікумі забезпечувався захист інформації, що складає
державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Законів України
«Про державну таємницю» та «Про інформацію».
п.10.10. Усі структурні підрозділи технікуму працюють з дотриманням
вимог нормативно-правових документів та діючого законодавства України.
п.10.11.Штатна чисельність працівників технікуму відповідає
затвердженому штатному розпису. Навчальні плани, програми виконуються
згідно графіку навчального процесу їх виконання забезпечується в повному
об’ємі.
п.10.12.Працівникам технікуму на кожному робочому місці та в
структурних підрозділах створено належні умови праці, порушень трудового
законодавства виявлено не було.
п.10.13.Державне майно використовується ефективно. Нестач та
розкрадань державного майна немає. Бюджетні кошти використовуються
раціонально згідно кошторисних призначень. Майновий стан технікуму
відповідає вимогам навчального процесу.
п.10.14.Технікум своєчасно подає до органів Державної казначейської
служби всі платіжні документи, пов’язані з платежами за придбані товари,
надані послуги і т.д.
п.10.15.Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету
використовуються ефективно та за цільовим призначенням.
п.10.16.Обов’язкові внески, платежі до
державного бюджету
сплачуються вчасно. Кошторис доходів та видатків по загальному та
спеціальному фонду виконаний в повному об’ємі. Завчасно вживаються заходи
по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та за спожиті
енергоносії і комунальні послуги. Споживання енергоносіїв відбувається в
межах доведених лімітів.
п.10.17.Розрахунки за оплату оренди і відшкодування проводяться
своєчасно.
п.10.18.У технікумі діє підрозділ з питань запобігання та виявлення
корупції. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з
педагогічними працівниками, студентами, батьками щодо відповідальності за
прояви хабарництва і корупції. Регулярно на засіданнях студентського
самоврядування розглядається питання щодо попередження правопорушень
серед студентів. Посеместрово видаються накази про необхідність дотримання
законів України щодо протидії корупції під час проведення екзаменаційнозалікових сесій, з якими
особисто ознайомлюють усіх педагогічних
працівників і доводять до відома студентів.
п.10.19.Кошторис доходів та видатків подавався на затвердження до
Міністерства освіти і науки України згідно лімітної довідки у вказані терміни.
Фінансова та статистична звітність подається своєчасно у встановлені терміни
до ДКСУ Міністерства освіти і науки України та обласного управління
статистики у Кіровоградський області.
п.10.20.Звіт про результати виконання умов контракту подається у
встановлені терміни.

