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1. Загальні положення
1.1 Науково-консультаційний та навчально-методичний центр «Інформаційних
технологій проектування» (далі НКНМЦ «ІТП») є структурним підрозділом СумДУ
в складі кафедри інформаційних технологій.
{Абзац перший пункту 1.1 викладений в редакції наказу №1041-І від 09.11.2021}

Повна назва НКНМЦ «ІТП» українською мовою: Науково-консультаційний та
навчально-методичний центр «Інформаційні технології проектування».
Повна назва НКНМЦ «ІТП» англійською мовою: Scientific Advisory and Training
Center «Information technologies of desing».
НКНМЦ «ІТП» не є юридичною особою.
НКНМЦ «ІТП» може мати круглу печатку зі своєю назвою, штамп, логотип, бланки
з власним найменуванням.
1.2 Положення укладено з метою встановлення порядку створення та реорганізації
НКНМЦ «ІТП», визначення мети його діяльності, завдань, функцій, порядку
організації його роботи, визначення його структури, порядку взаємодії з іншими
підрозділами університету, відповідних прав та відповідальності тощо.
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.
1.4 Головною метою діяльності НКНМЦ «ІТП» є:
 здійснення комплексної підтримки розвитку, використання та поширення
нових інформаційних технологій (ІТ), а також надання консультацій із
зазначених питань;
 застосування комп’ютерної техніки (включаючи периферійні пристрої) та
сучасного програмного забезпечення в галузі комп’ютерної графіки, дизайну,
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комп’ютерного моделювання, програмування, створення баз даних при
виконанні замовлень фізичних та юридичних осіб;
 навчання та підвищення рівня знань різних категорій слухачів за різними
програмами у сфері комп’ютерних технологій (крім педагогічного
спрямування).
1.3 У своїй діяльності НКНМЦ «ІТП» керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів,
даним Положенням, яке укладене з врахуванням вищезазначеного, наказами та
розпорядженнями відповідних посадових осіб.
2. Предмет та напрямки діяльності НКНМЦ «ІТП»
2.1 Предметом діяльності НКНМЦ «ІТП» є надання послуг (включаючи
консультування та освітні послуги) в галузі нових комп’ютерних технологій,
геометричного моделювання, експертних систем, баз даних, веб-розробок,
комп’ютерної графіки і дизайну, засобів мультимедіа та анімації, електронного
документообігу при виконанні умов договору з замовником.
2.2 Основними напрямками діяльності НКНМЦ «ІТП» у сфері освітньої діяльності
є:
 проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення
професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання
відповідної ліцензії;
 проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або
без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у
гуртках, факультативів, семінарів, практикумів.
2.3 Основними напрямками діяльності НКНМЦ «ІТП» у науковій та науковотехнічній діяльності є:
 проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів,
стажування;
 організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій
тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не
належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду
державного та місцевих бюджетів.
2.4 Інші послуги, що надає НКНМЦ «ІТП» підрозділам СумДУ, юридичним та
фізичним особам є:
 надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої
продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання
та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних,
наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації
(газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах
банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення
поліграфічного дизайну;
 друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.
2.5 Про свою роботу НКНМЦ «ІТП» звітує у встановленому для структурних
підрозділів порядку.
{Розділ 2 викладений в редакції наказу №0056-І від 18.01.2018}
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3. Управління та кадрове забезпечення
3.1 Керівництво діяльністю НКНМЦ «ІТП» здійснюється начальником
(директором) Центру, що призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо
підпорядковується завідувачу кафедри інформаційних технологій.
{Пункт 3.1 викладений в редакції наказу №1041-І від 09.11.2021}

3.2 Функціонування НКНМЦ «ІТП» забезпечується його співробітниками, а у разі
потреби й іншими особами, які працюють на умовах погодинної оплати, сторонніми
особами на умовах сумісництва, іншими особами шляхом укладення цивільноправових договорів та угод.
3.3 Посадові інструкції працівників НКНМЦ «ІТП» укладаються директором
НКНМЦ «ІТП», погоджуються та затверджуються у встановленому порядку.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1 НКНМЦ «ІТП» розміщується та здійснює своє функціонування на матеріальнотехнічній базі СумДУ.
4.2 НКНМЦ «ІТП» має право в установленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
університету.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1 Дане
Положення
встановлює
організаційно-нормативний
механізм
фінансування зазначених видів навчання, який визначає планування та здійснення
витрат, методику розрахунку розподілу коштів, що спрямовуються на субрахунок
НКНМЦ «ІТП», інші фінансові відносини.
{Пункт 5.1 викладений в редакції наказу №1041-І від 09.11.2021}

5.2 НКНМЦ «ІТП» у своїй діяльності співпрацює з підприємствами, установами,
громадськими організаціями та зі структурними підрозділами СумДУ.
5.3 НКНМЦ «ІТП» у встановленому порядку може надавати стороннім
організаціям та фізичним особам платні послуги згідно укладених договорів.
5.4 Фінансування діяльності НКНМЦ «ІТП» здійснюється за рахунок коштів на
відповідному субрахунку, який формується від:
• отримання від юридичних та фізичних осіб за надання послуг;
• коштів, які обліковуються на субрахунок інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень);
• коштів від виконання грантових програм;
• благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
• інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.5 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до
кошторису, який за пропозиціями директора НКНМЦ «ІТП» розраховується
планово-фінансовим відділом, узгоджується з відповідними посадовими особами та
затверджується ректором.
5.6 Оплата послуг НКНМЦ «ІТП» може здійснюватися у безготівковій формі, на
рахунок СумДУ або готівкою у встановленому порядку.
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5.7 Облік коштів від наданих НКНМЦ «ІТП» платних послуг здійснюється в
установленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду університету,
у тому числі на субрахунку НКНМЦ «ІТП».
5.8 При наданні платних послуг НКНМЦ «ІТП», після оплати податків, обсяг яких
розраховуються від загальної суми надходження (якщо це передбачено
законодавством), залишок коштів розподіляється наступним чином:
– 10%
від
суми
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності центру з надання
платних послуг;
– частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання
платних послуг);
– частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з
урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі
фінансування університету);
– кошти, що залишилася після відшкодування витрат згідно попередніх
пунктів, спрямовуються на субрахунок НКНМЦ «ІТП» та розподіляються
наступним чином:
 40% на матеріальне стимулювання безпосередніх виконавців робіт,
співробітників, у тому числі, інших структурних підрозділів університету, які
сприяють виконанню робіт,
 60% - на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру.
{Пункт 5.8 викладений в редакції наказу №1041-І від 09.11.2021}

5.9
При наданні платних послуг у сфері наукової та науково-технічної
діяльності розподіл коштів відбувається відповідно загальноуніверситетській
нормативній базі, що регламентує формування накладних витрат НДЧ.
5.10 За обґрунтованим поданням директора НКНМЦ «ІТП», узгодженим з
завідувачем кафедри інформаційних технологій та першим проректором, розподіл
коштів, наведений у пункті 5.8 у вмотивованих випадках може змінюватися наказом
ректора.
{Пункт 5.10 викладений в редакції наказу №1041-І від 09.11.2021}

5.11 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ. Директор НКНМЦ «ІТП» відповідає за виконання договірних
зобов’язань, контролює рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує
складання встановленої фінансової звітності.
{Розділ 5 викладений в редакції наказу №0056-І від 18.01.2018}

6. Прикінцеві положення
6.1 НКНМЦ «ІТП» створюється, реорганізується або ліквідується рішенням Вченої
Ради університету, яке приймається за поданням ректора університету, що
визначається внесенням ним цього питання або безпосередньо відповідного
Положення до порядку денного вченої ради. У такому ж порядку можуть вноситися
зміни та доповнення до Положення, затверджуватися його нова версія, або
скасування Положення.
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6.2 Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом укладення нової його
редакції, також можуть затверджуватися наказом ректора без розгляду вченої радою
та/або дорадчими органами.
6.3 Положення (зміни та доповнення) набуває чинності з наступного дня після
введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
6.4 Попередню версію даного Положення (протокол № 5 від 18 грудня 2008 р.)
визнати такою, що втратила чинність.
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