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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розподілу коштів, отриманих від
договорів на поглиблену цільову підготовку спеціаліста на замову
підприємств, установ та організацій
{Із змінами, внесеними «Доповненням №1 до Положення»,
схваленим вченою радою СумДУ (протокол №2 від 16.09.2004)}
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення встановлює організаційно-нормативний механізм діяльності,
який пов’язаний з порядком планування витрат, методики розрахунку кошторисів витрат,
інші госпрозрахункові відносини при підготовці в Сумському державному університеті
студентів, які навчаються за державним замовленням за наявності цільового договору на
додаткову поглиблену підготовку на замовлення підприємств, установ чи організацій.
1.2. Додаткова поглиблена підготовка згідно з Договором за замовленням
підприємств, установ чи організацій, яка визначається в умовах цього Договору, може
передбачати навчально-організаційну роботу кафедр, деканатів та інших структурних
підрозділів та університету в цілому з підготовки фахівця з урахуванням специфіки
першого місця його працевлаштування за направленням згідно з цим Договором шляхом
організації практики безпосередньо у замовника, виконання курсового чи дипломного
проекту (роботи) за тематикою замовника, введення додаткових (за вибором) навчальних
дисциплін відповідної спрямованості, поглиблення знань студента за окремими
напрямками (комп’ютеризація, іноземна мова, переведення та індивідуальний навчальний
план, тощо). При організації додаткової поглибленої підготовки згідно з Договором за
замовленням підприємств, установ чи організацій, факультети можуть залучати інші
структурні підрозділи університети, а також провідних фахівців відповідних напрямків
підготовки спеціалістів.
1.3. Навчання за цільовими замовленнями проводяться згідно з Договорами,
укладеними університетом із замовниками фахівців незалежно від їх відомчої
підпорядкованості та форм власності та студентами незалежно від форм навчання.
2. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Договори на цільову додаткову поглиблену підготовку можуть укладатися на
протязі всього терміну навчання студента. Договір може укладатися як на термін
навчання за програмами складових ступеневої (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст,
магістр) підготовки так і на весь термін навчання в університеті з визначеним, що умови
договору розповсюджуються на кожен наступний етап ступеневої підготовки тільки за

умови зарахування студентів на той чи інший етап. Додаткова поглиблена підготовка
студентів на замовлення замовника, організація курсового та дипломного проектування на
замовлення замовника, додаткові курси та дисципліни, які внесені в умови
вищезазначених договорів, фінансуються замовником спеціаліста згідно з кошторисом у
терміни передбачені умовами договору.
2.2. В окремих мотивованих випадках взаєморозрахунок між замовником і
університетом за додаткову поглиблену підготовку може здійснюватися шляхом передання
обладнання, матеріалів, послуг і т.п. відповідно до чинного законодавства з
укладенням додаткової угоди. ПДВ сплачується за рахунок замовника фахівця.
2.3. Кошти, що надходять на рахунок університету від цієї діяльності
розподіляються відповідно до даного Положення на субрахунки – загально
університетський, факультетів та випускаючих кафедр.
3. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЯКІ НАДХОДЯТЬ ЗГІДНО ДОГОВОРІВ НА ЦІЛЬОВУ
ПОГЛИБЛЕНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ
3.1. Для забезпечення реалізації цільової підготовки фахівців за Договором на
додаткову поглиблену підготовку передбачається в залежності від терміну укладення
цього Договору такий розподіл коштів які надійшли до СумДУ у відповідності до
вищезазначених Договорів:
а) –при укладанні Договорів про цільову додаткову поглиблену підготовку при
зарахуванні студентів на 1 курс
94 % - загальноуніверситетський фонд
5 % - фонд відповідного факультету
1 % - фонд факультету довузівської підготовки,
крім випадків укладання Договору про цільову додаткову поглиблену підготовку при
зарахуваннях студентів на 1 курс, що поступають з закріплених за випускаючими
кафедрами об’єктів профорієнтаційної роботи на спеціальності підготовки цієї кафедри, і
за якими здійснюється такий розподіл коштів, що надійшли до СумДУ:
85 % - загальноуніверситетський фонд
10 % - фонд відповідної випускаючої кафедри
5 % - фонд відповідного факультету;
{Підпункт а) пункту 3.1. викладений згідно з Доповненням №1 до Положення, схваленим
вченою радою СумДУ (протокол №2 від 16.09.2004)}
б) –при укладанні Договорів про цільову додаткову поглиблену підготовку при
зарахуваннях, переведеннях та поновленнях студентів 5 курсів (крім медичного)
спеціалісти – 70 % - загально університетський фонд
30 % фонд відповідного факультету
магістри – 60 % - загально університетський фонд
25 % фонд відповідного факультету
15 % фонд відповідної випускаючої кафедри

в) –при укладанні Договору про цільову додаткову поглиблену підготовку на протязі
навчання студентів 1-4 курсів (крім медичного факультету)
студенти 1-2 курсів 80 % - загально університетський фонд
20 % - фонд відповідного факультету
студенти 3-4 курсів 80 % - загально університетський фонд
15 % - фонд відповідного факультету
5 % - фонд відповідної випускаючої кафедри
г) –при укладанні Договору про цільову додаткову поглиблену підготовку на протязі
навчання студентів 5 курсів (крім медичного факультету)
60 % - загальноуніверситетський фонд
25 % - фонд відповідного факультету
15 % - фонд відповідної випускаючої кафедри
д) –при укладанні Договорів про цільову додаткову поглиблену підготовку на протязі
навчання студенів 1-6 курсів медичного факультету
60 % - загальноуніверситетський фонд
40 % - фонд медичного факультету
е)

–при укладанні Договору про цільову додаткову поглиблену підготовку при
переведеннях та поновленнях студентів 2-4 курсів, а також студентів 2-6 курсів
медичного факультету
95 % - загальноуніверситетський фонд
5 % - фонд відповідного факультету

{Пункт 3.1. доповнений згідно з Доповненням №1 до Положення, схваленим вченою радою
СумДУ (протокол №2 від 16.09.2004)}
3.2. В окремих випадках для виконання метою виконання умов Договору розподіл
коштів може проводитися в інших частинах, у тому числі з виділенням коштів для інших
структурних підрозділів на підставі відповідної службової записки структурних
підрозділів, рішення за якими ухвалюється ректором.
3.3. Розрахунки у відповідності з п.3.1. проводить навчальний відділ з цільової
підготовки за фактом надходження коштів та затверджує проректор з навчальної роботи
СумДУ. Кошти зараховуються бухгалтерією СумДУ субрахунки – загально
університетський, відповідних факультетів та кафедр разом з коштами, які
розподіляються від інших напрямів госпрозрахункової діяльності (у відповідності до
Положення про порядок госпрозрахункової діяльності заочного факультету та факультету
перепідготовки фахівців СумДУ та ін.). При цьому:
а) якщо оплата за Договором здійснюється поетапно, то розрахунок коштів
здійснюється за кожним фактом оплати по нормативам відповідного пункту 3.1. як
відповідають умовам на дату укладання Договору незалежно від складної ступеневої
підготовки за програмою якої навчається студент;
б) при переведенні студента з поза базових структурних підрозділів
університету до базового навчального закладу з раніш укладеним Договором на цільову
додаткову поглиблену підготовку у випадку, якщо попереднє фінансування

вищезазначеного Договору здійснено не в повному обсязі, залишок коштів
розподіляється згідно п.3.1. та п.3.3.(а);
в) при відрахуванні студента з будь якого курсу та повернення платнику
невикористаних коштів за Договором про цільову додаткову поглиблену підготовку або
переведення студента з одного факультету на інший, кошти які були зараховані на
субрахунки і відповідають нереалізованому терміну навчання, знімаються з відповідних
субрахунків факультетів та кафедр;
г) у разі переведення студента на навчання на умовах повної вартості
підготовки спеціаліста в межах одного факультету, раніш зараховані кошти на субрахунок перерозподілу не підлягають.
3.4. Кошти, які передбачені Договорами за цільову додаткову поглиблену
підготовку, спрямовуються на забезпечення діяльності згідно з умовами Договору, в тому
числі на розвиток та зміцнення навчально-матеріальної бази, а також на матеріальне
заохочення викладачів та співпрацівників університету. При цьому з коштів, які
обраховані у відповідності з п.3.1. до фонду матеріального заохочення спрямовуються:
5 % від коштів загально університетського фонду на заохочення
сприяючого персоналу загально університетських підрозділів
15 % коштів фондів відповідних факультетів та кафедр на
заохочення співробітників цих структурних підрозділів (включаючи нарахування на фонд
оплати праці).
Зменшення цих відсотків та перерозподіл коштів на інші потреби факультетів,
кафедр та інших структурних підрозділів проводиться на підставі службових записок,
рішення по яких ухвалюється ректором.
3.5. Навчальний відділ з цільової підготовки в обов’язковому порядку доводить
інформацію про розподіл коштів на субрахунки кафедр, факультетів до відома керівників
на початку кожного семестру, а також в разі необхідності.
3.6. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися
рішенням Вченої ради університету.
3.7. Положення набирає чинності з 1 вересня 2004 року.
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