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1. Загальні положення
1.1. Спортивний клуб Сумського державного університету (далі – Спортивний
клуб) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі
СумДУ).
1.2. При наданні платних послуг Спортивний клуб СумДУ керується чинним
законодавством України, загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською
нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями
відповідних посадових осіб СумДУ.
1.3. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є
складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
2. Мета та завдання
2.1. Надання платних послуг Спортивним клубом СумДУ проводиться з метою
забезпечення більш широких можливостей для занять фізичною культурою і
спортом, підвищення ефективності використання матеріальної бази університету
та її збереження, раціонального наповнення приміщень спортивного призначення,
одержання додаткових фінансових коштів для розвитку спортивної бази а саме:
 розвитку студентського спорту;
 підвищення спортивного рівня студентської молоді та викладацького складу
університету;
 оздоровлення, укріплення і розвитку фізичних здібностей, проведення
активного дозвілля студентів, викладачів та інших жителів міста та області;
 ефективного використання спортивних споруд університету;
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 проведення профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю;
 одержання додаткових фінансових коштів для розвитку матеріальноспортивної бази університету.
3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
3.1. Виконання завдань, передбачених даним Положенням, забезпечується
співробітниками Спортивного клубу та кафедри фізичного виховання і спорту, а
також іншими особами на основі договорів про надання послуг.
3.2. Для надання платних послуг залучається майно та спортивні споруди, які
знаходяться на балансі СумДУ та відносяться до спортивно-оздоровчого
комплексу, або, у разі потреби, орендовані у сторонніх організацій.
3.3. Для надання платних послуг Спортивний клуб має право у встановленому
порядку використовувати матеріально-технічну базу та обладнання інших
структурних підрозділів університету.
4. Організація надання платних послуг
4.1. Директор Спортивного клубу несе повну відповідальність за стан роботи
щодо організації та надання платних послуг, відповідає за виконання договірних
зобов’язань, контролює рух надходження коштів, їх розподіл, забезпечує
складання фінансової звітності.
4.2. Директор Спортивного клубу призначає відповідальних працівників, які
проводять роботу та несуть повну відповідальність за стан і якість надання
платних послуг на відповідних спортивних об’єктах та за видами наданих послуг.
4.3. Оплата за надані послуги проводиться у безготівковій формі на рахунок
СумДУ або у готівковій формі з застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій.
4.4. Робота з надання платних послуг здійснюється за графіками роботи секцій
та груп спортивного вдосконалення, абонементних груп, затверджених
проректором за відповідним напрямком діяльності, що складаються двічі на рік на
початку кожного навчального семестру.
5.Фінансово-господарська діяльність
5.1. Надання платних послуг Спортивним клубом СумДУ проводиться за рахунок
оплати послуг сторонніми організаціями, підприємствами, установами,
громадськими організаціями, приватними особами за надані послуги.
5.2. Фінансування діяльності Спортивного клубу СумДУ може відбуватися за
рахунок:
 коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних
послуг;
 коштів, які надходять з субрахунків інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень), у тому числі, накладних витрат науководослідної частини (далі – НДЧ);
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 благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб;
 інших джерел, не заборонених чинним законодавство.
5.3. Надання платних послуг здійснюється після розробки відповідних
кошторисів, видання наказу (за поданням директора Спортивного клубу,
узгодженого з Департаментом бізнес-процесів (надалі – ДБП), проректором за
підпорядкованістю Спортивного клубу), який передбачає вид спорту, вид платної
послуги, місце проведення.
При розрахунку кошторису вартості платних послуг враховуються рекомендації
Міністерства освіти і науки України, діючої нормативно-правової бази України,
документів внутрішньоуніверситетської бази СумДУ. Кошторис розраховується
ДБП та затверджується проректором за підпорядкованістю Спортивного клубу.
5.4. Заняття в абонементних групах починаються після здійснення оплати та
надання копій платіжних документів керівнику секції, який формує список
учасників та затверджує його у проректора за підпорядкованістю Спортивного
клубу. Оновлення списку проводиться щомісячно.
5.5. При наданні разових послуг (разовий абонемент) кошти отримують
уповноважені особи відповідних підрозділів з застосуванням реєстраторів
розрахункових операцій.
Проведення інших спортивно-оздоровчих заходів чи надання приміщень та
обладнання в тимчасове/короткострокове користування, проводиться після
оплати та/або укладання договору про надання відповідних послуг.
5.6. Розподіл коштів, що надходять від надання платних послуг, після сплати
податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це
передбачено законодавством), здійснюється окремо по кожному виду їх надання з
урахуванням місця їх проведення згідно нижчепереліченого:
{Підпункт 5.6.1 видалено згідно з наказом №0288-І від 23.03.2021}

5.6.1.1. При наданні платних послуг на базі басейну (школярі):
а) 5% від суми коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності спортивного клубу;
б) частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
в) частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг, що
визначаються для басейну як для відокремленої будівлі;
г) частина коштів, що залишилася після компенсації витрат згідно підпунктів
а)-в) пункту 5.6.1.1. спрямовується в обсязі 35% - на оплату праці, безпосередніх
виконавців; 65% - спрямовується на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
д) частина коштів, що залишилась, спрямовується: – 95% на оплату праці,
безпосередніх надавачів послуг; 5% - спрямовується на інші витрати за
кошторисом та зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
{Підпункт 5.6 доповнено підпунктом 5.6.1.1 згідно з наказом №0288-І від 23.03.2021}

5.6.1.2. При наданні платних послуг на базі басейну (інші сторонні особи):
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а) 5% від суми коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності спортивного клубу;
б) частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
в) частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг, що
визначаються для басейну як для відокремленої будівлі;
г) частина коштів, що залишилася після компенсації витрат згідно підпунктів
а)-в) пункту 5.6.1.1. спрямовується в обсязі 85% - на оплату праці, безпосередніх
виконавців; 15% - спрямовується на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
д) частина коштів, що залишилась, спрямовується: 95% - на оплату праці,
безпосередніх надавачів послуг; 5% - спрямовується на інші витрати за
кошторисом та зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
{Підпункт 5.6 доповнено підпунктом 5.6.1.2 згідно з наказом №0288-І від 23.03.2021}

5.6.2. При наданні на базі басейну платних послуг з організації та проведення
фізкультурно-оздоровчих заходів для осіб, що навчаються, співробітників та
пенсіонерів (за поданням Голови представницького органу профспілкових
організацій університету):
а) частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг, що
визначаються для басейну як для відокремленої будівлі;
б) частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
в) частина коштів, що залишилася після компенсації витрат згідно підпунктів
а)-б) пункту 5.6.2. спрямовується в обсязі 85% - на оплату праці, безпосередніх
виконавців; 15% - спрямовується на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
г) частина коштів, що залишилась, спрямовується: 95% - на оплату праці,
безпосередніх надавачів послуг; 5% - спрямовується на інші витрати за
кошторисом та зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
{Підпункт 5.6.2 викладено згідно з наказом №0288-І від 23.03.2021}

5.6.3. При наданні послуг фізичним, юридичним особам з короткострокового
користування площами або приміщеннями, що тимчасово не використовуються в
освітній, навчально-виховній діяльності та/або при наданні у тимчасове
користування спортивного інвентарю та обладнання, предметів для відпочинку
для проведення спортивних та інших заходів:
– в багатофункціональних спортивних залах, ігрових майданчиках, тренажерних
залах, аудиторіях тощо:
 70%
від
суми
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності зазначених
приміщень, площ та обладнання, а також витрати щодо забезпечення
діяльності Спортивного клубу та витрати на оплату комунальних послуг та

МОН України
СумДУ

Положення про Платні послуги Спортивного клубу
Сумського державного університету

Стор. 5
Версія 02

праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно із затвердженою
методикою, в частині забезпечення надання платних послуг);
 30% витрат на інші витрати за кошторисом та зараховуються на субрахунок
Спортивного клубу.
– в приміщеннях та ігровому майданчику Центру пляжного волейболу,
приміщеннях, ігрових майданчиках та зоні відпочинку Водно-веслувальної бази):
 90%
від
суми
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності зазначених
приміщень, площ та обладнання, а також витрати щодо забезпечення
діяльності Центру пляжного волейболу / Водно-веслувальної бази та
Спортивного клубу, а також витрати на оплату комунальних послуг та праці
загальноуніверситетських підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в
частині забезпечення надання платних послуг);
 10% витрат на інші витрати за кошторисом та зараховуються на субрахунок
Спортивного клубу.
При цьому при наданні послуг, зазначених в пп. 5.6.2 особам, що навчаються,
співробітникам та пенсіонерам (за поданням Голови представницького органу
профспілкових організацій університету) при розрахунку вартості послуг можуть
не
включатися
кошти,
що
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності Спортивного
клубу в розмірі 5%.
{Останній абзац підпункту 5.6.3 викладений в редакції наказу №0163-І від 19.02.2021}

5.6.4. При організації та/або проведенні занять та/або заходів з фізичної культури
та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету,
якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих
бюджетів:
- в приміщеннях та ігровому майданчику Центру пляжного волейболу: 90%
від суми коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських
витрат щодо забезпечення діяльності Центру пляжного волейболу, витрат на
оплату комунальних послуг та праці загальноуніверситетських підрозділів
(згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання платних
послуг);
- в спрортивних залах та інших приміщеннях: 70% від суми коштів
спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо
забезпечення діяльності Спортивного клубу, витрат на оплату комунальних
послуг та праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно із
затвердженою методикою, в частині забезпечення надання платних послуг);
- частина коштів, що залишилась, спрямовується на субрахунок Спортивного
клубу та розподіляється наступним чином: 90% - на матеріальне
стимулювання персоналу Спортивного клубу, які забезпечують організацію
та проведення занять, змагань, тренувань тощо та співробітників інших
структурних підрозділів університету, які безпосередньо сприяють
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організації та проведенню заходів; 10% - на інші витрати, що забезпечують
відповідну діяльність підрозділу.
{Підпункт 5.6.4 викладений в редакції наказу №0525-І від 19.05.2021}

5.6.5. При наданні платних послуг на базі басейну з проведенням занять (в т.ч.
аквааеробіка, тощо) після оплати податків, обсяги яких розраховуються від
загальної суми надходжень, залишок коштів розподіляється наступним чином:
а)
5%
від
суми
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності спортивного
клубу;
б) частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
в) частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг, що
визначаються для басейну як для відокремленої будівлі;
г) частина коштів, що залишилася після компенсації витрат згідно підпунктів
а)-в) пункту 5.6.5. спрямовується в обсязі 85% - на оплату праці, безпосередніх
виконавців; 15% - спрямовується на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
д) частина коштів, що залишилась, спрямовується: 95% - на оплату праці,
безпосередніх надавачів послуг; 5% - спрямовується на інші витрати за
кошторисом та зараховуються на субрахунок Спортивного клубу.
{Підпункт 5.6 доповнено підпунктом 5.6.5 в редакції наказу №0452-І від 30.04.2021}

5.7. Інші витрати, зазначені в п. 5.6.3, які спрямовуються на субрахунок
Спортивного клубу розподіляється наступним чином:
 90% коштів спрямовується на матеріальне стимулювання персоналу
Спортивного клубу, які забезпечують проведення занять, змагань,
тренувань тощо та співробітників інших структурних підрозділів
університету, які безпосередньо сприяють проведенню заходів;
 10% коштів на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність
підрозділу.
{У підпункті 5.7 цифри «5.6» замінені на «5.6.3» згідно з наказом №0288-І від 23.03.2021}

6. Прикінцеві положення
6.1. Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
6.2. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення нової
редакції, можуть затверджуватися наказом ректора або наказом ректора за
рішенням Вченої ради університету та/або відповідного дорадчого органу. У
такому ж порядку Положення скасовується.
6.3. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про надання платних
послуг спортивним клубом СумДУ» (протокол №5 від 22.12.06р.) зі змінами та
доповненнями.
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