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1. Загальні положення
1.1. Факультет післядипломної медичної освіти (далі – ФПМО) є структурним
підрозділом Сумського державного університету у складі медичного інституту.
1.2. У своїй діяльності ФПМО керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, даним
Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
У тому числі як у Положенні, так і у безпосередній діяльності враховуються вимоги
таких нормативних документів (зі змінами та доповненнями) як:
- Постанови Кабміну України «Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
- Постанови Кабміну України «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних
навчальних закладах».
2. Основні завдання ФПМО при наданні платних послуг
2.1. Надання платних послуг ФПМО проводяться з метою забезпечення навчальної
діяльності, зокрема:
- організація і забезпечення систематичного удосконалення професійних знань і
практичних навиків лікарями закладів охорони здоров'я, спираючись на досягнення
медичної науки і техніки, передовий досвід і наукову організацію праці на циклах
післядипломної підготовки лікарів;
- підготовка лікарів-спеціалістів другої, першої і вищої категорій за комплексними
програмами удосконалення на передатестаційних циклах і проведення атестаційних
іспитів;
- підготовка науково-педагогічних кадрів;
- проведення консультацій лікарів з питань післядипломної медичної освіти;
- підвищення кваліфікації лікарів – іноземних громадян в клінічній ординатурі.
{Пункт 2.1 доповнено шостим абзацом згідно з наказом №0965-І від 22.10.2021}
3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
3.1. Виконання завдань, передбачених даним Положенням, забезпечується
висококваліфікованими викладачами клінічних кафедр медичного інституту, а також у разі
потреби – іншими особами (викладачами та співробітниками інших структурних
підрозділів СумДУ, фахівцями сторонніх організацій або приватними особами) на умовах
сумісництва, погодинної оплати або шляхом укладання цивільно-правових угод.
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3.2. Для надання платних послуг ФПМО використовує матеріально-технічну базу
клінічних кафедр медичного інституту та, за необхідністю, обладнання інших центрів
СумДУ.
4. Фінансово-господарська діяльність
4.1 Надання послуг здійснюється за рахунок замовників на підставі договорів, що
укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
4.2 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до
кошторису, який за пропозиціями заступника декана ФПМО розраховується щорічно (в
січні-лютому, а також за необхідності) сектором кошторисів додаткових платних послуг,
узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором. При
розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН України,
Міністерства фінансів України.
4.3 У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків, обсяги яких
розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством),
залишок коштів розподіляється наступним чином:
 10% від суми спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат
щодо забезпечення діяльності ФПМО;
 частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських підрозділів
(згідно наказу та затвердженою методикою, в частині забезпечення надання платних
послуг);
 при використанні для навчання лікарів обладнання інших центрів СумДУ частина
коштів спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням
питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету
попередньому календарному році);
 частина коштів, що залишилася після відшкодування витрат відповідного до
попередніх пунктів переліку, спрямувати у розмірі 97% на субрахунок ФПМО, 3% на субрахунок медичного інституту (стаття «Інші витрати»);
 розподіл коштів, що спрямовані на субрахунок ФПМО, здійснюється у наступному
порядку: 95% коштів направляються на матеріальне стимулювання викладачів
кафедр та працівників деканату ФПМО, 5% коштів – на інші витрати, що
забезпечують відповідну діяльність ФПМО;
 при підготовці клінічних ординаторів 3% від суми коштів спрямовується на
відшкодування витрат Департаменту міжнародної освіти щодо забезпечення
діяльності ФПМО.
{Пункт 4.3 доповнено третім абзацом згідно з наказом №0965-І від 22.10.2021}
4.4 За обґрунтованим поданням заступника декана ФПМО, узгодженим з
проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної діяльності,
розподіл коштів, що наведений у п. 4.2 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом
ректора.
4.5 Оплата послуг ФПМО може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок
СумДУ або готівкою у встановленому порядку.
4.6 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ. Заступник декана ФПМО відповідає за виконання договірних
зобов'язань, контролює рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання
встановленої форми звітності.
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5. Прикінцеві положення
5.1 Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом
ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
5.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора без
розгляду вченою радою та/або відповідними дорадчими органами. У такому ж порядку
Положення скасовується.
5.3 Визначити таким, що втратило чинність «Положення про надання платних послуг
факультетом післядипломної медичної освіти медичного інституту Сумського державного
університету», затверджене в 2009 році, та зміни до нього, затверджені наказом ректора №
402-І від 29.04.13 р.
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