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1. Загальні положення
1.1.
Науково-навчально-виробничий центр «Технології сучасних машинобудівних матеріалів» (далі
ННВЦ «ТСММ») є структурним підрозділом СумДУ у складі кафедри «Прикладне
матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів».
Повна назва українською мовою: Науково-навчально-виробничий центр «Технології сучасних
машинобудівних матеріалів».
Російською мовою: Научно-учебно-производственный центр «Технологии современных
машиностроительных материалов».
англійською мовою: Scientific, Educational and Manufacturing Center «The Modern Machine
Building Materials Manufacturing».
ННВЦ «ТСММ» не є юридичною особою.
ННВЦ «ТСММ» може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним найменуванням.
Головною метою ННВЦ «ТСММ» є:
 виконання науково-дослідних, виробничих робіт технічного напрямку на замовлення
приватних та юридичних осіб, організацій та підприємств різної форми власності;
 підвищення рівня технічної підготовки студентів, аспірантів, викладачів та інших
зацікавлених осіб;
1.3.
У своїй діяльності ННВЦ «ТСММ» керується чинним законодавством України,
загальнодержавною та загальноуніверситетською нормативною базою, та даним Положенням.
1.2.
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2. Основні завдання та функції ННВЦ «ТСММ»
2.1.
Основним завданням ННВЦ «ТСММ» є аналіз, підбір, вдосконалення та розроблення
сучасних матеріалів для реалізації технологічних процесів з отримання та відновлення деталей
машин у відповідності до технічних вимог і умов експлуатації.
2.2.
Відповідно до основних завдань функції ННВЦ «ТСММ» є такими:
Науково-дослідна:
 комплексний аналіз якості матеріалів (металів, неметалів) та їх обробки:
 визначення потрібних властивостей матеріалів щодо умов експлуатації;
 розроблення технологій (матеріалів) отримання, обробки заготовок та виробів;
 повний цикл підготовки та дослідження матеріалів (дослідження фізико-механічних
властивостей, хімічний аналіз, структурно-фазовий аналіз тощо).
 надання науково-консультаційних послуг з питань, планування, організації та проведення
наукових досліджень;
 публікація та патентування результатів роботи та їх впровадження у виробництво.
Виробнича:
 Розроблення технології, створення, обробка та відновлення деталей та виробів:
 наплавлення, покриття неметалами, полімерами, композитами тощо;
 термічна, хіміко-термічна обробка;
 зварювальні та суміжні операції;
 конструювання та виготовлення виробів (заготовок) з неметалевих, полімерних та
композиційних матеріалів.
Методична:
 Допомога викладачам коледжів і вищих навчальних закладів у складанні: робочої програми
з дисциплін; розгорнутого і скороченого конспектів лекцій; варіантів тестових завдань;
набору практичних задач; завдань для самоперевірки і контролю знань; електронних тренажерів
і віртуальних лабораторних робіт.
Консультаційна:
 Надання кваліфікованої допомоги з технічних дисциплін учням, студентам коледжів і
вищих навчальних закладів, аспірантам області понад обсяги навчальних планів, та усім
бажаючим для:
 проведення додаткових лабораторних експериментів;
 проведення курсів, гуртків та факультативів на базі індивідуального і групового навчання;
 проведення лекцій та консультацій з напрямів діяльності центру;
 підвищення кваліфікації спеціалістів з напрямків діяльності центру на замовлення
підприємств, установ та фізичних осіб.
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3. Управління та кадрове забезпечення
3.1. Керівництво та координація діяльності ННВЦ «ТСММ» здійснюється начальником, який
призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри
ПМіТКМ.
3.2. Функціонування ННВЦ «ТСММ» забезпечується штатними співробітниками кафедри
прикладного матеріалознавства, а у разі потреби – іншими особами на умовах сумісництва або шляхом
укладання цивільно-правових договорів та угод.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. ННВЦ «ТСММ» розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі кафедри ПМіТКМ
СумДУ.
4.2. ННВЦ «ТСММ» має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну базу
та обладнання інших структурних підрозділів університету.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансування діяльності ННВЦ «ТСММ» здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фонду, в тому числі:
 отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
 коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при виконанні
відповідних замовлень);
 коштів від виконання госпдоговорів та грантових проектів;
 благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
 інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що укладаються та
узгоджуються в установленому порядку.
5.3. Виконання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується у встановленому для
цих видів діяльності порядку.
5.4. Облік коштів від наданих ННВЦ «ТСММ» платних послуг здійснюється в установленому
порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету, у тому числі на відповідному
субрахунку ННВЦ «ТСММ».
При цьому:
5.4.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до кошторису,
який за пропозиціями начальника ННВЦ «ТСММ» розраховується щорічно планово-фінансовим
відділом, узгоджується з відповідними посадовими особами та затверджується ректором.
При розрахунку калькуляції вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН
України, Міністерства фінансів України.
5.4.2. оплата послуг ННВЦ «ТСММ» може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок
СумДУ або до каси університету готівкою у встановленому порядку.
5.4.3. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень, 10 % коштів
спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності
ННВЦ «ТСММ»; відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх виконавців
робіт,
на
оплату
праці
загальноуніверситетських
підрозділів
(згідно
із
затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних послуг, на оплату
комунальних послуг (визначається з урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у
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загальному обсязі фінансування університету в попередньому календарному році) та на інші
витрати за кошторисом;
Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 70 % на матеріальне стимулювання
безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших структурних підрозділів
університету, які сприяють виконанню робіт; 30 % - на інші витрати, що забезпечують відповідну
діяльність ННВЦ «ТСММ».
5.4.4. За обґрунтованим поданням начальника ННВЦ «ТСММ», узгодженим з проректором за
підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної діяльності, розподіл коштів,
наведений у пункті 5.4.3 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом ректора.
5.5. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами
СумДУ. Начальник ННВЦ «ТСММ» відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює
рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої фінансової звітності.
6. Прикінцеві положення
6.1. ННВЦ «ТСММ» створюється наказом ректора за рішенням вченої ради.
6.2. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
6.3. ННВЦ «ТСММ» реорганізується, ліквідується наказом ректора або наказом ректора за рішенням
вченої ради. В такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до Положення, затверджується його
нова версія, або Положення скасовується.
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