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Щодо розподілу коштів від оплати
додаткових платних послуг
на період воєнного стану

З метою стимулювання діяльності структурних підрозділів щодо надання
додаткових платних послуг в умовах воєнного стану та збільшення фонду
оплати праці ініціаторів та виконавців цих послуг і враховуючи при цьому
роботу університету переважним чином в режимі відео-конференцій, а також
синхронно/асинхронний формат надання додаткових освітніх послуг, що
призводить до зниження обсягів споживання комунальних послуг та певних
інших супутніх витрат
НАКАЗУЮ:
1. Тимчасово на період воєнного стану для всіх структурних підрозділів, що
надають додаткові платні послуги, встановити наступне:
1.1.
У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків,
обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це
передбачено законодавством), кошти, які надійшли від надання додаткових
платних послуг (крім коштів, які надійшли за отримання освіти відповідного
рівня, виконання науково-дослідних робіт, наукових грантів та надання
наукових послуг) розподіляються наступним чином:
– частина
коштів,
що
спрямовуються
на
оплату
праці
загальноуніверситетських підрозділів, встановлюється на рівні 2,5%;
– частина
коштів,
що
направляється
на
покриття
інших
загальноуніверситетських витрат, пов’язаних з діяльністю структурних
підрозділів, що надають додаткові платні послуги, становить 5%;
– частина коштів, що спрямовується на оплату комунальних послуг
встановлюється з врахуванням енергоємності та рівня водоспоживання
відповідного виду послуги, при цьому:

 при наданні платних послуг, які не
вимагають додаткових
(окремих) приміщень:
 для надання платних послуг, які надаються без використання
енергоємного обладнання та обладнання з невисоким рівнем
водоспоживання відповідно:
– за електроенергію – 0,7%;
– за водопостачання – 0,13 %;
 для надання платних послуг, які надаються з використанням
енергоємного обладнання та обладнання з високим рівнем
водоспоживання відповідно:
– за електроенергію – 1,4%;
– за водопостачання – 0,27 %;
 для надання послуг, які надаються з використанням енергоємного
обладнання та не передбачають високого рівня водоcпоживання
відповідно:
– за електроенергію – 1,4%;
– за водопостачання – 0,13 %;
 для надання послуг які надаються з використанням обладнання з
високим рівнем водоспоживання та не передбачають високого рівня
енергоспоживання відповідно:
– за електроенергію – 0,7%;
– за водопостачання – 0,27 %;
 при наданні платних послуг з використанням окремо визначених
тільки для цих робіт приміщень відповідно:
– за електроенергію – 4,2%;
– за водопостачання – 0,8 %;
– за теплопостачання – 6,0 %;
 у разі надання платних послуг на території замовника, комунальні
послуги в розрахунок вартості платних послуг не включати;
– частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх виконавців
робіт (визначається розрахунково в залежності від нормативів на оплату
праці, ставок погодинної оплати тощо);
– залишок коштів спрямовуються на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок відповідного структурного підрозділу.
1.2.
Розподіл коштів, що зараховуються на субрахунок структурного
підрозділу, здійснювати за поданням керівника структурного підрозділу, що
надає додаткові платні послуги.
2. При наданні платних послуг структурними підрозділами, для яких платні
послуги є основним видом діяльності (Конгрес-центр, Палац студентського
спорту, гуртожиток-готель, басейни тощо), застосовувати інші нормативи
розподілу коштів, визначені на підставі розрахунків відділу внутрішнього
управлінського обліку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Сергія
ЛЄОНОВА.
4. Відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю розмістити
наказ в нормативній базі університету та довести засобами електронних
комунікацій до відома департаменту бізнес-процесів, бухгалтерської служби,
планово-фінансового відділу.
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