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ПОЛОЖЕННЯ
про надання платних послуг
кафедрою технічної теплофізики
1. Загальні положення
1.1. Кафедра технічної теплофізики є структурним підрозділом факультету
технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного
університету і здійснює надання платних послуг з навчання та перевірки знань з
«Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» за укладеними
програмами.
1.2. У своїй діяльності кафедра технічної теплофізики керується чинним
законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньо
університетського рівнів, даним Положенням, яке укладено з урахуванням
вищезазначеного, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
У тому числі як у Положенні, так і у безпосередній діяльності враховуються
вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796
«Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної
форми власності» (зі змінами та доповненнями).
1.3. Замовниками платних послуг можуть бути фізичні та юридичні особи,
державні і недержавні організації та установи.
1.4. Організація навчання може реалізуватися безпосередньо в СумДУ або
на базі відповідних установ, організацій як в м. Суми так і в інших населених
пунктах.
1.5. Слухачі зараховуються для навчання наказом по університету після
укладеного з університетом договору та проведеної оплати за навчання шляхом
перерахування коштів на відповідний рахунок СумДУ, або безпосереднім
внесенням готівки в касу бухгалтерії університету.
2. Фінансові розрахунки
2.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозиціями керівника центру надання платних послуг
розраховується щорічно (в січні-лютому, а також за необхідності) плановофінансовим відділом, узгоджується та затверджується посадовими особами, які
визначені наказом ректора.
2.2. До виконання навчальних доручень можуть залучатися як НПП, так і
інші категорії співробітників університету, а також сторонні особи в
установленому законодавством порядку, в тому числі і на умовах погодинної оплати
праці, або шляхом укладення цивільно-правових договорів.

2.3. 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 праці безпосередніх виконавців.
Частина коштів, що залишилися, 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.
2.4. За поданням кафедри теплофізики і погодженням з першим
проректором та директором департаменту бізнес-процесів наведений розподіл коштів
за пунктом 2.3 в мотивованих випадках може змінюватись наказом ректора.
2.5. Механізм реалізації коштів, що надходить на субрахунок кафедри
технічної теплофізики, здійснюється згідно «Положення про субрахунки
структурних підрозділів Сумського державного університету».
2.6. Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом. Зміни вносяться у
такому ж порядку.
2.7. Визнати таким, що втратило чинність «Положення про порядок
використання коштів, отриманих від оплати за навчання фахівців на курсах
перепідготовки
на
базі
кафедр
технічної
теплофізики,
прикладної
гідроаеромеханіки» зі змінами.
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