Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 09 вересня 2022 р.

м. Суми

№0543-І

Про додаткові платні послуги
в студмістечку СумДУ

На виконання наказу ректора від 18.02.2013 № 125-І «Про надання платних послуг
студентськими гуртожитками», керуючись постановою КМУ № 796 від 27.08.2010 р. «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної
форм власності», та з метою покращення фінансового забезпечення заходів, спрямованих на
підтримку та розвиток студмістечка, соціально-побутових умов проживання осіб, які
навчаються та проживають у гуртожитках університету, а також для вдосконалення
механізмів фінансово-економічної діяльності при наданні платних послуг гуртожитками
студмістечка
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уточнений перелік додаткових платних послуг, які можуть надаватись
студмістечком:
1.1. Проживання в гуртожитках приїжджих осіб, які навчаються в СумДУ: − студентів
ЦЗДВН, слухачів ФПК і ПО, ДДО СумДУ;
− абітурієнтів під час вступних іспитів до СумДУ;
− осіб, які навчаються в інших навчальних закладах та проживають у гуртожитку згідно з
рішенням ректора;
− осіб, які направлені у відрядження до університету: ліжко-місця в кімнатах гуртожитків;
− працівників інших навчальних закладів, установ та організацій, які проживають у
гуртожитку згідно з рішенням ректора;
− проживання осіб під час канікул у спеціально облаштованих приміщеннях гуртожитків для
тимчасового проживання: ліжко-місця в кімнатах гуртожитків;
− запис інформації на носії;
− надання у тимчасове користування приміщень гуртожитків;
− інші послуги визначені постановою КМУ № 796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм
власності» (зі змін. та доп.).
2. При наданні у тимчасове користування фізичним та юридичним особам приміщень у
гуртожитках для проведення відповідних заходів, після сплати податків, обсяги яких
розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством),
залишок коштів розподіляється наступним чином: 80% від суми коштів спрямовується на
відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності студмістечка,
витрат на оплату комунальних послуг та оплату праці загальноуніверситетських підрозділів;

залишок коштів зараховується на субрахунок студмістечка, з них 80% направляється на
додаткове матеріальне стимулювання персоналу студмістечка, який забезпечує проведення
заходів, 20% коштів – на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність студмістечка.
3. Вважати накази № 125 –І від 18.02.2013р. «Про надання платних послуг студентськими
гуртожиткам», №283-І від 01.04.2013р. «Про додаткові платні послуги в студмістечку
СумДУ», 06.09.2017р. «Про внесення змін до наказів №283- І від 01.04.2013р., № 125 –І від
18.02.2013р.», №0452-І від 04.10.2017р. « Про внесення змін до наказу № 283- І від
01.04.2013р.» такими, що втратили чинність.
3.Відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю надсилати засобами
електронних комунікацій скан-копії зазначеного наказу до відома департаменту бізнеспроцесів, відділу внутрішнього управлінського обліку, бухгалтерської служби університету,
та студмістечка.
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