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Пасяджэння Савета БДУ 
Вынікі фінансава-гаспадарчай  
дзейнасці комплекса БДУ за 
2015 год. Задачы і асноўныя  
паказчыкі на 2016 год 
 
Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад рэктара Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта акадэміка Абламейка С. У. “Вынікі фінансава-гаспадарчай 
дзейнасці комплекса БДУ за 2015 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2016 
год”, Савет Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адзначае наступнае: 

Згодна са Статутам, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 25.09.2006 № 586 (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 30.09.2011 № 439), БДУ з’яўляецца адзіным комплексам, у склад 
якога ўваходзяць адукацыйныя, сацыяльна-культурныя, навукова-
даследчыцкія, вытворчыя, адміністратыўна-гаспадарчыя і іншыя структурныя 
падраздзяленні, а таксама створаныя ўнітарныя прадпрыемствы і ўстановы. 

У 2015 годзе праца комплекса БДУ была накіравана на рэалізацыю 
заданняў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, павышэнне 
эфектыўнасці працы арганізацый (прадпрыемстваў, устаноў), што ўваходзяць 
у склад комплекса БДУ, структурных падраздзяленняў універсітэта, стварэнне 
новых інавацыйных вытворчасцяў, паляпшэнне якасці падрыхтоўкі 
спецыялістаў, развіццё навуковых даследаванняў і ўкараненне распрацовак у 
народна-гаспадарчы комплекс. 

 
1. Структура універсітэта і колькасны склад 

Па стане на 1 студзеня 2016 года комплекс БДУ ўключае ў сябе 28 
арганізацый з правамі юрыдычнай асобы. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
уваходзіць у склад заснавальнікаў Сумеснага таварыства з абмежаванай 
адказнасцю “Мінскі гарадскі тэхнапарк” і Мясцовага фонду “Навукова-
тэхналагічны парк”. 

У 2015 годзе працягвалася праца па ўдасканаленні структуры комплекса 
БДУ. 



Спісачная колькасць асноўных працаўнікоў комплекса БДУ – 8’032 чал. і 
977 чал. сумяшчальнікаў з розных арганізацый рэспублікі. 

 
У сувязі з вышэйадзначаным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 
1. Справаздачу “Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці комплекса 

БДУ за 2015 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2016 год” прыняць і 
зацвердзіць. 

2. Рэктарату БДУ і кіраўнікам юрыдычных асобаў комплекса БДУ 
забяспечыць выкананне ў цэлым па комплексе БДУ даведзеных у вызначаным 
парадку паказчыкаў прагнозе сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2016 год. 

3. Зацвердзіць план прыбыткаў ад дзейнасці, што прыносіць прыбыткі 
(па выручцы ад рэалізацыі) устаноў адукацыі комплекса БДУ на 2016 год 
(дадатак 1). 

4. Зацвердзіць планавыя паказчыкі навуковай і навукова-вытворчай 
дзейнасці комплекса БДУ на 2016 год (дадатак 2). 

5. Зацвердзіць планавыя паказчыкі па экспарце паслуг арганізацый 
комплекса БДУ на 2016 год (дадатак 3). 

6. Зацвердзіць асноўныя паказчыкі развіцця унітарных прадпрыемстваў 
комплекса БДУ на 2016 год (дадатак 4). 

7. Першаму прарэктару (Івашкевіч А.А), прарэктарам па навучальнай 
рабоце (Тоўсцік А.Л., Данільчанка А. У.), прарэктару па навуковай рабоце 
(Сафонаў В.Г.) у 2016 годзе забяспечыць рост экспарта паслуг у цэлым па 
комплексе БДУ у памеры 103,5%  ад фактычна выкананага за 2015 год. 

8. Першаму прарэктару (Івашкевіч А.А.), прарэктару па навуковай 
рабоце (Сафонаў В.Г.) забяспечыць у 2016 годзе выкананне даведзенага 
Міністэрства адукацыі аб’ёму экспарту навукаёмістай і высокатэхналагічнай 
прадукцыі ў адпаведнасці з даведзенымі Міністэрствам адукацыі паказчыкамі. 

9. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў забяспечыць у 2016 годзе 
рост экспарта навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці 
з даведзенымі Міністэрства адукацыі паказчыкамі. Першаму прарэктару 
(Івашкевіч А.А.), прарэктару па навуковай рабоце (Сафонаў В.Г.) забяспечыць 
кантроль выканання даведзеных падраздзяленням паказчыкаў.  

10. Прарэктару па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце  (Рагавіцкі В.У.) 
забяспечыць у 2016 годзе выкананне плану мерапрыемстваў і асваенне 
фінансавых сродкаў па будаўніцтве, капітальным і цякучым рамонце 
будынкаў і пабудоў універсітэта. 

11. Прарэктарам па навучальнай рабоце (Тоўсцік А.Л., Данільчанка А.У.) 
У 2016 годзе працягнуць працу па аптымізацыі колькасці штатнага складу 



БДУ, а таксама аб’ёмаў вучэбных даручэнняў, што выконваюцца на ўмовах 
пагадзіннай аплаты. 

12. Забяспечыць пад персанальную адказнасць кіраўнікоў структурных 
падраздзяленняў універсітэта пастаянны кантроль па пагашэнні пазыкаў па 
плаце за навучанне: 

- дэканам факультэтаў, дырэктару Інстытута журналістыкі – па дамовах з 
беларускімі грамадзянамі; 

- кіраўніку ўпраўлення міжнарожных сувязяў – па дамовах са студэнтамі, 
магістрантамі, слухачамі-грамадзянамі замежных дзяржаў; 

- кіраўніку аддзела аспірантуры – па дамовах з беларускімі і замежнымі 
аспірантамі, дактарантамі і суіскальнікамі. 

13.  Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і інвестыцыйнай 
дзейнасці (Антаневіч І.Ю.), Галоўнаму упраўленню бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў (Каўшэвіч Т.В.) забяспечыць у 2016 годзе штомесячны кантроль і 
аналіз па комплексе БДУ: 

- выканання плану па прыбытках ад прыносячай прыбыткі дзейнасці (па 
выручцы ад рэалізацыі) установамі адукацыі; 

- выканання планавых паказчыкаў па навуковай і навукова-вытворчай 
дзейнасці; 

- выканання прагнозных паказчыкаў развіцця ўнітарных прадпрыемстваў; 
- росту заработнай платы; 
- выканання аб’ёмаў па экспарце; 
- выканання плана закупак тавараў, работ, паслуг Беларускім дзяржаўным 

універсітэтам. 
14.  Прарэктару па адміністратыўна-гаспадарчай рабоце 

(Рагавіцкі В.У.), начальніку Галоўнага ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў (Каўшэвіч Т.В.) прыняць у 2016 годзе ўсе неабходныя меры па 
забеспячэнні належнага кантролю: 

а) у рамках адзінага комплекса БДУ: 
- рацыянальнага выкарыстання і аплаты спажытых энергарэсурсаў; 
б) у рамках БДУ: 
- эфектыўнай эксплуатацыі аўтамабільнага транспарту з мэтай эканоміі 

светлых нафтапрадуктаў у адпаведнасці з даведзенымі Міністэрствам 
адукацыі планавымі заданнямі. 

15. Кіраўнікам падраздзяленняў комплекса БДУ забяспечыць у 2016 годзе 
няўхільнае выкананне патрабаванняў заканадаўства ў вобласці аховы працы, 
узмацніць кантроль і адказнасць за выкананнем работнікамі патрабаванняў 
заканадаўства па ахове працы, Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 



снежня 2014 г. №5 “Аб узмацненні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” (у 
рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12.10.2015 №420). 

16. Прарэктарам БДУ, кіраўнікам структурных падраздзяленняў БДУ і 
юрыдычных асобаў комплекса БДУ забяспечыць у 2016 годзе кантроль 
мэтавага, эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання бюджэтных сродкаў, 
сродкаў ад прыносячай прыбыткі дзейнасці. 

17. Кіраўнікам юрыдычных асобаў комплекса БДУ, кіраўнікам 
структурных падраздзяленняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
ўзмацніць кантроль рацыянальнага выкарыстання паліўна-энергетычных 
рэсурсаў (ПЭР) і забяспечыць пад персанальную адказнасць выкананне 
дзяржаўнага задання па эканоміі ПЭР, даведзенага на 2016 год. 

18.Кантроль выканання рашэння Рады БДУ ускласці на Першага 
прарэктара Івашкевіча А.А. 

 
Старшыня Савета БДУ       С.У. Абламейка  
Вучоны сакратар Савета БДУ     С.М. Ходзін  
 
 
 

 


