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Пасяджэння Савета БДУ 
Вынікі фінансава-гаспадарчай  
дзейнасці комплекса БДУ за 
2013 год. Задачы і асноўныя 
паказчыкі на 2014 год 

 
1. Справаздачу «Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці комплекса БДУ 

за 2013 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2014 год» прыняць і зацвердзіць. 
2. Рэктарату БДУ і кіраўнікам юрыдычных асоб комплекса БДУ 

забяспечыць выкананне ў цэлым па комплексе БДУ даведзеных ва 
ўстаноўленым парадку паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага 
развіцця на 2014 год. 

3. Зацвердзіць план прыбыткаў ад прыбытковай дзейнасці (па выручцы ад 
рэалізацыі) па ўстановах адукацыі комплексу БДУ на 2014 год (дадатак 1). 

4. Зацвердзіць планавыя паказчыкі фінансава-гаспадарчай і навукова-
вытворчай дзейнасці комплексу БДУ на 2014 год (дадатак 2). 

5. Зацвердзіць планавыя паказчыкі па экспарце паслуг на 2014 год 
(дадатак 3). 

6. Зацвердзіць асноўныя паказчыкі развіцця ўнітарных прадпрыемстваў 
комплексу БДУ на 2014 год (дадатак 4). 

7. Першаму прарэктару (Жураўкоў М.А.), прарэктару па эканоміцы і 
інвестыцыях (Панарадаў У.В.), прарэктару па навуковай працы (Івашкевічу 
А.А.) у 2014 годзе забяспечыць рост экспарту паслуг у цэлым па комлексе 
БДУ у памеры 117% ад фактычна выкананага за 2013 год. 

8. Прарэктару па навуковай працы (Івашкевіч А.А.), прарэктару па 
эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.) забяспечыць у 2014 годзе рост 
экспарту навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці з 
Нацыянальнай праграмай развіцця экспарту на 2011-2015 гг. 

9. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях Панарадаву У.В. працягнуць у 
2014 годзе працу па развіцці маркетынгавага складніка дзейнасці навукова-
вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ. 

10. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.), 
прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай працы (Рагавіцкі У.В.) 
забяспечыць у 2014 годзе выкананне плана мерапрыемстваў і асваенне 



фінансавых сродкаў па будаўніцтве, капітальным і бягучым рамонце 
будынкаў і збудаванняў універсітэта. 

11. Першаму прарэктару (Жураўкоў М.А.), прарэктару па эканоміцы 
і інвестыцыях (Панарадаў У.В.), прарэктару па навуковай працы (Івашкевіч 
А.А.) працягнуць у 2014 годзе працу па аптымізацыі структуры комплексу 
БДУ, у тым ліку адукацыйных і навукова-даследчых устаноў, вытворчых 
прадпрыемстваў. 

12. Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і інвестыцыйнай 
дзейнасці (Антаневіч І.Ю.), Галоўнаму ўпраўленню бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) забяспечыць у 2014 годзе штоквартальны кантроль 
выканання комплексам БДУ плану па прыбытках ад прыбытковай дзейнасці 
(па выручцы ад рэалізацыі) па ўстановах адукацыі, планавых паказчыкаў па 
навуковай і навукова-вытворчай дзейнасці, прагнозных паказчыкаў развіцця 
ўнітарных прадпрыемстваў; кантроль, улік і аналіз росту заработнай платы, 
платных паслуг насельніцтву, а таксама кантроль выканання аб’ёмаў па 
экспарце. 

13. Прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай працы (Рагавіцкі 
У.В.), начальніку Галоўнага ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і фінансаў 
(Каўшэвіч Т.У.) прыняць у 2014 годзе ўсе неабходныя меры па забеспячэнні 
належнага кантролю: 

а) у рамках адзінага комплексу БДУ: 
- рацыянальнага выкарыстання і аплаты спажытых энергарэсурсаў; 

б) у рамках БДУ: 
- эфектыўнай эксплуатацыі аўтамабільнага транспарту ў мэтах эканоміі 

светлых нафтапрадуктаў у адпаведнасці з даведзенымі Міністэрствам 
адукацыі планавымі заданнямі. 

14. Кіраўнікам падраздзяленняў комплексу БДУ забяспечыць у 2014 
годзе няўхільнае выкананне патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы 
працы, узмацніць кантроль і адказнасць за выкананнем работнікамі 
патрабаванняў заканадаўства па ахове працы, Дырэктывы Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь ад 11 сакавіка 2004 г. № 1 «Аб мерах па ўмацаванні 
грамадскай бяспекі і дысцыпліны». 

15. Прарэктарам БДУ, кіраўнікам структурных падраздзяленняў і 
юрыдычных асоб комплексу БДУ забяспечыць у 2014 годзе кантроль за 
мэтавым, эфектыўным і рацыянальным выкарыстаннем бюджэтных сродкаў і 
сродкаў ад прыбытковай дзейнасці. 

16. Прарэктарам БДУ і кіраўнікам адукацыйных устаноў комплексу 
БДУ сканцэнтраваць намаганні ў 2014 годзе на рэалізацыі асноўных 
палажэнняў Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, надаўшы пры гэтым 
асаблівую ўвагу ажыццяўленню прыбытковай дзейнасці, умацаванню і 
ўдасканаленню матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў адукацыі. 

17. Кіраўнікам юрыдычных асоб комплексу БДУ, кіраўнікам 
структурных падраздзяленняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
узмацніць кантроль за рацыянальным выкарыстаннем паліўна-энергетычных 



рэсурсаў (ПЭР) і забяспечыць пад персанальную адказнасць выкананне 
дзяржаўнага задання па эканоміі ПЭР, даведзенага на 2014 год. 

18. Выпрацаваць прапановы для Рэспубліканскага савета рэктараў з 
мэтай уніфікацыі працэдур акрэдытацыі, атэстацыі, ліцэнзавання і аналізу 
сістэм менеджменту. 

Тэрмін 30.06.2014 
Адказныя: М.А. Жураўкоў, Л.М. Хухлындзіна 
19. Кантроль выканання рашэння Савета БДУ ўскласці на першага 

прарэктара Жураўкова М.А. 
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