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ПОЛОЖЕННЯ
про надання платних послуг
кафедрою фізичної реабілітації та спортивної медицини
{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0091-I від 21.02.2017}

1 Загальні положення
1.1 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини (далі – кафедра) є
структурним підрозділом Сумського державного університету у складі Навчальнонаукового Центру фізичної реабілітації і спорту медичного інституту.
1.2 У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, даним
Положенням, яке укладене з урахуванням вищезазначеного, 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:
- «Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та
комунальної форми власності», затверджений постановою № 796 Кабінету Міністрів
України від 27.08.2010 року;
- «Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах
охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах», затверджений постановою
№1138 Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року;
- «Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними
навчальними закладами. Порядок надання інших платних послуг державними та
комунальними навчальними закладами», затверджені Наказом Міністерства освіти і науки
України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010
року № 736/902/758.
2 Основні завдання кафедри при наданні платних послуг
2.1 Надання платних послуг кафедрою проводяться з метою забезпечення навчальної,
наукової, оздоровчої та реабілітаційної діяльності, зокрема:
 виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних із реабілітацією та діагностикою
рухомих можливостей, на замовлення фізичних осіб, організацій різної форми власності;
 розроблення індивідуальних програм фізичної реабілітації та перевірка їх
ефективності;
 трансфер реабілітаційних методик професорсько-викладацького складу кафедри;
 оздоровлення та реабілітація співробітників, студентів, школярів та інших категорій
осіб;
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 організація різних форм освітньої діяльності (навчальні курси, наукові та методичні
семінари тощо) для підвищення рівня професійної компетентності у сфері фізичної
реабілітації та спортивної медицини;
 проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів, факультативів на
базі індивідуального та групового навчання з питань фізичної фізичної реабілітації та
спортивної медицини;
 проведення консультацій з питань фізичної реабілітації та спортивної медицини.
3 Кадрове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
3.1 Виконання завдань, передбачених даним Положенням, забезпечується
викладачами, співробітниками кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, 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.
3.2 Для надання платних послуг кафедра використовує матеріально-технічну базу
СумДУ, закріплену за кафедрою.
3.3 Для надання платних послуг кафедра має право у встановленому порядку
використовувати матеріально-технічну базу, обладнання інших структурних підрозділів
університету та за окремими угодами, укладеними Сумським державним університетом,
матеріально-технічну базу медичних закладів.
4 Фінансово-господарська діяльність
4.1 Надання послуг може здійснюватися в установленому порядку за рахунок
замовників на підставі договорів, що укладаються та узгоджуються в установленому
порядку, в т. ч за заявами фізичних осіб або за фактом оплати послуг.
4.2 При виконанні замовлень структурних підрозділів університету, відповідно сума
коштів субрахунку підрозділу-замовника спрямовується на субрахунок кафедри на підставі
узгодженої у встановленому порядку службової записки.
4.3 Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності до
кошторису, який за пропозиціями завідувача кафедри розраховується щорічно (в січнілютому, а також за необхідності) планово-фінансовим відділом, узгоджується з
відповідними посадовими особами та затверджується ректором. При розрахунку калькуляції
вартості платних послуг враховуються рекомендації МОН України, Міністерства фінансів
України.
4.4 При наданні платних послуг, після сплати податків, обсяги яких розраховуються
від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством), залишок коштів
розподіляється наступним чином:
1) 10% від суми коштів спрямовується на відшкодування загальноуніверситетських
витрат щодо забезпечення діяльності кафедри;
2) частина коштів спрямовується на оплату праці загальноуніверситетських
підрозділів (згідно із затвердженою методикою, в частині забезпечення надання платних
послуг);
3) частина коштів спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з
урахуванням показника питомої ваги комунальних послуг у загальному обсязі фінансування
університету в попередньому календарному році);
4) частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх виконавців робіт,
яка розраховується:
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- при наданні додаткових освітніх платних послуг – за погодинною формою оплати
праці чи відповідно умов цивільно-правового договору;
- при наданні інших додаткових платних послуг – у розмірі 80% від коштів, що
залишилися після відшкодування витрат згідно підпунктів 1-3 цього пункту;
5) залишок коштів направляється на інші статті кошторису та зараховується на
субрахунок кафедри, при цьому: 75% цих коштів спрямовується на додаткове матеріальне
стимулювання персоналу кафедри, 25% коштів – на інші витрати, що забезпечують
відповідну її діяльність.
{Пункт 4.4 викладений в редакції наказу №0091-I від 21.02.2017}
4.5 За обґрунтованим поданням завідувача кафедри, 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.
4.6 Виконання науково-дослідних робіт та послуг у сфері наукової та науково-технічної
діяльності обліковується в установленому для цього виду діяльності порядку.
4.7 Оплата послуг кафедри може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок
СумДУ або готівкою у встановленому порядку.
4.8 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ. Завідувач кафедри відповідає за виконання договірних зобов'язань,
контролює рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої
форми звітності.
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, наказом
ректора за рішенням вченої ради або відповідними дорадчими органами. У такому ж порядку
Положення скасовується.
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