Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
23 червня 2018 р.

м. Суми

№ 0491-І

Про стимулювання електрозаощадливості
через механізми використання коштів
субрахунків

З метою задіяння механізмів колективної відповідальності за заощадливе споживання
електроенергії, підвищення рівня відповідальності керівників структурних підрозділів за
електроспоживання, поширення механізмів використання грошових коштів, які обліковуються
на субрахунках структурних підрозділів, стимулювання електрозаощадливості через
механізми використання коштів субрахунків, вдосконалення розрахункових механізмів, що
визначені наказом "Про стимулювання електрозаощадливості через механізми використання
коштів субрахунків» від 22.05.2018 р. №0383-1 та на його зміну
НАКАЗУЮ:
1. Фінансування витрат на оплату електроенергії в будівлях університету здійснювати на
принципах колективної відповідальності структурних підрозділів за електроспоживання за
рахунок механізмів госпрозрахунку та використання коштів, які обліковуються на субрахунках
структурних підрозділів університету. При цьому витрати на оплату електроенергії розподіляти
між витратами структурних підрозділів, що мають субрахунки (кафедри, їх секції, деканати, інші
підрозділи інститутів (факультетів), відповідні загальноуніверситетські підрозділи) і які
знаходяться у відповідній будівлі (далі - структурні підрозділи) та загальноуніверситетськими
витратами. При цьому, при наявності субрахунку структурного підрозділу та субрахунку його
госпрозрахункового центру, кошти, що обраховані у відповідності з методикою, визначеною
цим наказом, списуються, як правило з субрахунку структурного підрозділу.
2. Витрати на оплату електроенергії, що припадають на і-й структурний підрозділ (Ві)
визначати наступним чином:
Ві = ПК і   j=1 ВБ ji
n
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де ПКі – понижувальний коефіцієнт, що враховує компенсацію витрат на оплату
електроенергії і-м структурним підрозділом здійснені при виконанні госпрозрахункової
науково-дослідної діяльності, бюджетних науково-дослідних робіт, наданню додаткових
платних послуг та визначається наступним чином:

ПК і = 1 -  КВНДЧ
+ КВіДПП  /  j=1 ВБ ji
і
n

НДЧ

де КВі

- обсяг компенсації витрат на оплату електроенергії, які отримані від виконання

госпдоговірних та/або держбюджетних НДР структурним підрозділом та його науковими
центрами (лабораторіями) за період, що аналізується, і який надається науково-дослідною
частиною університету (далі - НДЧ);
ДПП

КВі

- обсяг компенсації витрат на оплату електроенергії, які отримані від здійснення

діяльності з надання додаткових платних послуг структурним підрозділом та його центрами за
період, що аналізується, і який надається відділом моніторингу платних послуг (далі - ВМПП);
ВБji - витрати на оплату електроенергії і-го структурного підрозділу в j-тій будівлі, які
визначаються наступним чином:
ВБji =

ВБj
SБj

 Кбуд
j



m
k=1



лаб
лаб
інш
Sауд
,
jk  d jki +  z=1 S jzi  Djzi  K jz +Sij
t

де SБj - загальна площа j-тої будівлі;
буд

К𝑗

– коефіцієнт приведення корисної площі до загальної для j-тої будівлі, який

визначається наступним чином:
кор
Кбуд
=
SБ
/
SБ
j
j
j
кор

𝑆Б𝑗 - корисна площа j-тої будівлі;
ауд

𝑆𝑗𝑘 – площа k-тої аудиторії в j-тій будівлі;
djki - частка аудиторного навантаження у розрахунковому періоді в k -тій аудиторії в j-тій
будівлі, що приходиться на і-й структурний підрозділ (кафедру); визначається навчальним
відділом організаційно-методичного управління;
лаб
𝑆𝑗𝑧𝑖
– площа z-тої лабораторії (навчального, наукового, виробничого або іншого

призначення) в j-тій будівлі;
Djzi – питома вага задіяння у розрахунковому періоді z-тої лабораторії в j-тій будівлі і-м
структурним підрозділом;
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- для структурного підрозділу, за яким закріплена лабораторія:

Djzi = 1+djzi -  i=1 djzi
n

,

- для інших структурних підрозділів, які використовують лабораторію в навчальному
процесі:

Djzi = d jzi
djzi - частка навчального навантаження у розрахунковому періоді в z-тій лабораторії в j-тій
будівлі, що приходиться на і-й структурний підрозділ, визначається навчальним відділом
організаційно-методичного управління виходячи з 12-годинного завантаження аудиторії на
протязі робочого дня;
лаб
К𝑗𝑧
– коефіцієнт для z-тої лабораторії j-тої будівлі, який визначається наступним чином:

лаб
ауд
К лаб
jz = C jz / Сj
лаб
С𝑗𝑧
- встановлена електропотужність z-тої лабораторії j-тої будівлі з врахуванням наявних

приладів (мультимедійний проектор, комп'ютер, телевізор, тощо), освітлення (лампи
освітлення) та обладнання (верстати, навчальні та/або промислові стенди, електронні
мікроскопи тощо);

Сjауд - середня електропотужність аудиторій j-тої будівлі з врахуванням наявних приладів
(мультимедійний проектор, комп'ютер, телевізор, тощо) та освітлення (лампи освітлення);
𝑆𝑖𝑗інш - площа інших приміщень в j-тій будівлі, що закріплені наказом ректора за і-тим
структурним підрозділом університету;
ВБj - загальні витрати на оплату електроенергії по j-тій будівлі, визначаються на основі
фактичних даних за розрахунковий період:
ВБj =



n
j=1



ВБфакт
- ВЕЗФУ ВБфакт
/  j=1 ВБфакт
j
j
j
n

;

факт

де ВБ𝑗
- фактичні витрати на оплату електроенергії по j-тій будівлі за період, що
аналізується;
ВЕЗФУ - витрати на оплату електроенергії по базовому ЗВО за період що аналізується, які
профінансовані за рахунок загального фонду університету (крім коштів, які профінансовані
за рахунок виконання держбюджетних НДР);
3. При проведенні розрахунків за п.2 розрахунковими періодами вважати наступні:
 перший – з 01 січня по 30 червня;

4

 другий – з 01 липня по 31 грудня.
4. Начальнику відділу організації будівництва та ремонтів у 15-денний термін після
підписання цього наказу надати сектору кошторисів додаткових платних послуг інформацію
щодо загальної та корисної площі кожної з будівель університету.
5. Начальнику навчального відділу організаційно-методичного управління:
 у 15-денний термін після підписання цього наказу надати сектору кошторисів
додаткових платних послуг наступну інформацію:

 перелік аудиторій та лабораторій по кожній будівлі університету, їх площу та
закріплення за структурними підрозділами, що мають субрахунки (копію надати
головному енергетику);

 перелік та площі інших приміщень в кожній будівлі та їх закріплення за
вищезазначеними структурними підрозділами.
 у подальшому щорічно до 5 січня та 5 липня надавати начальнику сектору кошторисів
додаткових платних послуг інформацію щодо:

 частки аудиторного навантаження у розрахунковому періоді по кожній аудиторії
в кожній будівлі, що приходиться на відповідний структурний підрозділ;

 частки навантаження у розрахунковому періоді по кожній лабораторії в кожній
будівлі, що приходиться на відповідний структурний підрозділ;
6. Головному електрику:
 у 20-денний термін після підписання цього наказу надати сектору кошторисів
додаткових платних послуг інформацію щодо встановленої потужності по кожній
лабораторії в кожній будівлі та середню потужність аудиторій в кожній будівлі;
 у подальшому щорічно до 5 січня та 5 липня надавати сектору кошторисів додаткових
платних послуг інформацію щодо загальних витрат на оплату електроенергії по кожній
будівлі за попередній розрахунковий період.
7. Директору департаменту бізнес-процесів:
 у 20-денний термін після підписання цього наказу надати ректору пропозиції щодо
лаб
розміру коефіцієнтів по лабораторіям (К𝑗𝑧
);

 у подальшому за необхідності оновлювати зазначені коефіцієнти перед проведенням
розрахунків за попередній розрахунковий період.
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8. Начальнику НДЧ щорічно до 5 січня та 5 липня надавати начальнику сектору кошторисів
додаткових платних послуг інформацію щодо обсягу компенсації витрат на оплату
електроенергії, які отримані від виконання госпдоговірних та/або держбюджетних НДР
структурним підрозділом та його науковими центрами (лабораторіями) за попередній період.
9. Начальнику сектору кошторисів додаткових платних послуг у подальшому щорічно після
проведення відповідних розрахунків до 31 січня та 31 липня надавати ВМПП інформацію
щодо витрат на оплату електроенергії, що припадають на кожний структурний підрозділ за
попередній розрахунковий період.
10. Начальнику ВМПП посеместрово при розподілі коштів, отриманих за підготовку студентів
денної форми навчання, списувати зазначені суми з субрахунків відповідних структурних
підрозділів.
11. Визнати таким, що втратив чинність наказ «Про стимулювання електрозаощадливості
через механізми використання коштів субрахунків» від 22.05.2018 р. №0383-І.
12. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Акименко Л.В.
довести наказ до керівників структурних підрозділів університету та розмістити його в
електронному реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності
університету.
Ректор СумДУ
Проект наказу вносить:
Директор департаменту
бізнес-процесів
_____________ С.В. Лєонов

А.В. Васильєв
Погоджено:
Проректор з НПР та ФЕД
________________ В.О. Касьяненко
Проректор з АГР
________________ А.М. Положій
Начальник ОМУ
________________ В.Б. Юскаєв

