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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання коштів, отриманих від оплати за навчання фахівців на
курсах перепідготовки на базі кафедр
технічної теплофізики, прикладної гідроаеромеханіки
{Із змінами, внесеними згідно з наказом №631-І від 19.07.2013}

1. Загальні положення
Кафедри технічної теплофізики та прикладної гідроаеромеханіки є структурними підрозділами інженерного факультету Сумського державного університету і
здійснюють перепідготовку фахівців шляхом організації відповідних курсів (далі курси) за укладеними програмами, проведення консультацій та атестації.
В разі відсутності державного замовлення на підвищення кваліфікації цей вид
надання освітніх послуг фінансується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами" (зі змінами та доповненнями) з
укладанням університетом відповідних договорів з замовниками даних послуг
якими можуть бути фізичні та юридичні особи, державні та недержавні організації
та установи.
Організація навчання може реалізуватися безпосередньо в СумДУ або на базі
відповідних установ, організацій як в м. Суми так і в інших населених пунктах.
Слухачі зараховуються на курси наказом по університету після укладеного
договору та проведеної оплати за навчання шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок СумДУ, або безпосереднім внесенням в касу бухгалтерії університету. Дане Положення встановлює організаційно-нормативний механізм фінан-

сування зазначених курсів, який визначає планування та здійснення витрат, методику розрахунку розподілу коштів, інші фінансові відносини.

2. Фінансові розрахунки
2.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозиціям керівника центру розраховується щорічно (у
січні-лютому, а також за необхідності) планово-фінансовим відділом, узгоджується
з відповідними посадовими особами та затверджується ректором університету.
При розрахунку вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН
України, Міністерства фінансів України.
{Пункт 2.1 викладений в редакції наказу №631-І від 19.07.2013}

2.2. Кошторис доходів і видатків включає наступні статті витрат:
• Оплата праці;
• Соціальні

внески (державне соціальне страхування, державне пенсійне

страхування тощо);
• Розробка,

видання, тиражування, придбання методичного забезпечення,

літератури, тощо;
• Канцелярські витрати;
• Рекламне забезпечення;
• Оплата комунальних послуг;
• Проведення поточних ремонтів обладнання та приміщень;
• Службові відрядження та транспортні витрати;
• Оплата послуг зв’язку та Інтернет;
• Інші витрати, пов'язані з забезпеченням навчального процесу.

Частина видатків кошторису реалізується з загальноуніверситетських коштів, а частина, у відповідності з нормативами, які встановлюються даним положенням - з субрахунку кафедр технічної теплофізики та прикладної гідроаеромеханіки.

2.3. До виконання навчальних доручень на зазначених курсах можуть залучатися як викладачі так і інші категорії співробітників університету, а також сто-

ронні особи в установленому законодавством порядку. В тому числі і на умовах
погодинної оплати праці, або шляхом укладення цивільно-правових договорів.

2.4.

Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми

надходжень (якщо це передбачено законодавством). 5 % коштів спрямовується на
відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення відповідної
діяльності кафедри технічної теплофізики; окремо визначається частина коштів, що
спрямовується на оплату комунальних послуг та частина фонду заробітної плати
загальноуніверситетських підрозділів (згідно затвердженої методики); відповідна
частина коштів спрямовується на оплату безпосередніх виконавців.
Частка коштів, що залишилася, спрямовується на субрахунок кафедри технічної
теплофізики в частині 90 % на матеріальне стимулювання безпосередніх
виконавців робіт, співробітників, у тому числі інших структурних підрозділів
університету, які сприяють виконанню робіт, а 10 % – на інші витрати, що
забезпечують відповідну діяльність кафедри. Розподіл зазначеної частки коштів
між кафедрами здійснюється за службовою запискою декана факультету, яка
узгоджена з завідувачами даних кафедр.
{Пункт 2.4 викладений в редакції наказу №631-І від 19.07.2013}

2.5. За поданням кафедр технічної теплофізики та прикладної гідроаеромеханіки і погодженням з першим проректором та проректором з фінансовоекономічної діяльності наведений розподіл коштів за пунктом 2.4 в мотивованих
випадках може змінюватись наказом ректора.

2.6. Механізм реалізації коштів, що надходять на субрахунок кафедр технічної теплофізики та прикладної гідроаеромеханіки, здійснюється згідно "Положення про субрахунки структурних підрозділів Сумського державного університету".

2.7. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися рішеннями Вченої ради університету.

2.8. Положення набирає чинності з 2006-2007 навчального року.
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