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1. Загальні положення
1.1. Регіональний навчально-тренувальний центр для підготовки немедичних
працівників з надання першої невідкладної допомоги (далі Центр) є структурним
підрозділом медичного інституту СумДУ.
Повна назва Центру українською мовою – «Регіональний навчальнотренувальний центр Сумського державного університету для підготовки немедичних
працівників з надання першої невідкладної допомоги».
Повна назва Центру англійською мовою – «Sumy state university regional training
centre of rendering first aid for non-medical workers».
Центр не є юридичною особою.
Адреса Сумського державного університету як юридичної особи – 40007,
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Адреса Центру – 40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31.
Центр може мати печатку, логотип, бланки з власним найменуванням.
1.2. Центр проводить освітню діяльності, яка спрямована на підготовку
немедичних працівників, з надання першої невідкладної (домедичної) допомоги.
1.3. Центр у своїй діяльності співпрацює зі студентським самоврядуванням та
іншими громадськими організаціями.
2. Нормативні посилання
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У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України,
загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською нормативною базою, даним
Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб. У тому
числі як у Положенні, так і у безпосередній діяльності Центру, враховуються вимоги
таких нормативних документів (зі змінами та доповненнями):
- Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115
«Про затвердження порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які
зобов’язані надавати домедичну допомогу»;
- Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної
допомоги на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 05.11.2007 № 1290;
- Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 «Про
затвердження Порядку

надання

платних

послуг

державними

навчальними

закладами»;
- Наказу МОЗ України від 02.03.2009 № 132 «Про організацію навчання
окремих

категорій

немедичних

працівників

навичкам

надання

першої

невідкладної медичної допомоги», зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 21.05.2009 за № 445/16461.
3. Основні завдання та функції
3.1. Основним завданням Центру є підготовка та підвищення кваліфікації з
надання першої невідкладної допомоги немедичними працівниками, професійні
обов’язки яких пов’язані з наданням першої невідкладної допомоги і передбачає
набуття теоретичних знань і оволодіння практичними навичками з надання
першої невідкладної допомоги (далі – першої допомоги).
3.2. Метою викладання програм є засвоєння працівниками розширених
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практичних прийомів з надання першої допомоги при порушеннях або зупинці
дихання, серцево-судинних порушеннях, зупинці серця, гострій кровотечі,
пошкодженнях голови та хребта, термічних ураженнях, гострих отруєннях,
екстрених пологах.
Завданням викладання програм є одержання працівниками теоретичних
знань та практичних навичок надання першої допомоги дорослим і дітям в
екстремальних ситуаціях як самостійно, так і під керівництвом працівника з
медичною освітою.
3.3. Програми підготовки та відповідні програми підвищення кваліфікації
розробляються з урахуванням основних вимог міжнародних програм щодо володіння
працівниками навичками надання першої допомоги трьох рівнів, а саме:
І рівень – Основи підтримки життя (тривалість навчання – 12 годин).
ІІ рівень – Початкова професійна підтримка життя (тривалість навчання – 48
годин).
ІІІ рівень – Професійна підтримка життя (тривалість навчання – 120 годин).
Програма підготовки містить основні складові частини:
- навчальний тематичний план;
- зміст навчальної програми;
- перелік практичних навичок, якими повинен володіти працівник після
проходження навчання.
При потребі в навчальні тематичні плани можуть вноситися зміни за змістом
в межах до 15% від загального числа начальних годин без їх скорочення.
Програма складається з розділів, кожен з яких може включати декілька тем.
Тема є частиною розділу, яка об’єднує певні конкретні теоретичні і практичні
навички.
3.4. Для виконання програми використовуються наступні види занять: лекції,
практичні заняття, (рішення ситуаційних задач), навчальні тренування.
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Співвідношення теоретичної та практичної частини програми підготовки
складає близько 1:3. Практичні заняття та навчальні тренування проводяться з
групою у складі 8-10 чоловік.
Після завершення курсу підготовки або підвищення кваліфікації проводиться
іспит, що передбачає перевірку теоретичних знань методом тестування та
відпрацювання прийомів практичних навичок з основних розділів програми.
Слухачам, які успішно склали іспит видається посвідчення державного зразка.
4. Кадрове забезпечення діяльності Центру
4.1. Керівництво

діяльністю

Центру

здійснюється

директором,

який

призначається наказом ректора СумДУ. Директор Центру відповідає за виконання
договірних зобов’язань, технічне забезпечення, тощо.
4.2. Виконання завдань Центру забезпечується співробітниками СумДУ
(медичного інституту, інших структурних підрозділів) на підставі трудових договорів
(в тому числі на умовах погодинної оплати) та іншими особами шляхом укладання
цивільно-правових договорів.
5. Матеріально-технічне забезпечення
5.1. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
медичного інституту СумДУ.
5.2. Центр має право використовувати матеріальну та методичну базу,
кадровий потенціал кафедри медичного інституту та, за узгодженням з ректором,
інших структурних підрозділів СумДУ.
6. Організація діяльності
6.1. Діяльність Центру базується на затверджених планах роботи, завданнях
вищих

посадових

осіб

та

у

встановленому

порядку

заявках

підрозділів

університету.
6.2. Про свою роботу Центр звітує у встановленому для підрозділів порядку.
6.3. Центром у встановленому порядку можуть надаватися стороннім
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організаціям та фізичним особам нижчеперелічені платні послуги:
- підготовка та підвищення кваліфікації з надання першої невідкладної
допомоги немедичними працівниками, професійні обов’язки яких пов’язані з
наданням першої домедичної допомоги.
7. Фінансово-господарська діяльність
7.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів
загального та спеціального фонду, у тому числі:
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень);
- спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.2. Надання

послуг

може

здійснюватися

на

підставі

договорів

із

замовниками, що укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
7.3. Використання науково-дослідних робіт та наукових грантів обліковується
у встановленому для цих видів діяльності порядку.
7.4. Облік коштів від наданих Центром платних послуг здійснюється у
встановленому

порядку

на

відповідних

рахунках

спеціального

фонду

університету, у тому числі на відповідному субрахунку Центру. При цьому:
7.4.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозиціями директора Центру розраховується щорічно (в
січні-лютому, 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.
7.4.2. Оплата послуг Центру може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ або до каси університету готівкою у встановленому порядку.

7.4.3. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми
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10%
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спрямовується

на
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відшкодування

загально-

університетських витрат щодо забезпечення діяльності Центру; 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

загальному

обсязі

фінансування

університету

в

попередньому календарному році) та на інші витрати за кошторисом;
Частина коштів, що залишилася, спрямовується в частині 65% на матеріальне
стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі,
інших структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт; 35%
– на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру.
7.4.4. За обґрунтованим поданням керівництва Центру, узгодженим з
проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної
діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 7.4.3 у вмотивованих випадках може
змінюватися наказом ректора.
7.5. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ. Директор Центру відповідає за виконання договірних
зобов’язань, контролює рух надходження коштів та їх розподіл, забезпечує складання
встановленої фінансової звітності.
8. Прикінцеві положення
8.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
8.2. Центр СумДУ створюється, реорганізується, ліквідується за наказом
ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради. В такому ж порядку вносяться
зміни та доповнення до Положення, затверджується його нова версія.
8.3. Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за
рішенням Вченої Ради.
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