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про стимулювання розвитку грантової роботи
в Сумському державному університеті
1. Метою даного Положення є підвищення на системній основі рівня участі
Сумського державного університету у міжнародних грантових проектах і програмах з
усіх напрямків діяльності університету, збільшення обсягів фінансування грантової
діяльності, у тому числі із залученням коштів грантів на розвиток матеріальної бази
університету, його інфраструктури тощо.
2. Положення стосується механізмів заохочення посадових осіб усіх рівнів
(ректорат, інститути, факультети, кафедри, відділи, служби тощо), які забезпечують
отримання грантів, супроводжують їх виконання, незалежно від їх безпосередньої
участі у виконанні грантів.
3. Дія Положення розповсюджується передусім на гранти, кошторисами яких не
передбачається або обмежується виділення коштів на оплату праці адміністративноуправлінського персоналу.
4. Преміювання здійснюється у разі надходження за рахунок гранту обладнання,
програмного забезпечення (яке передбачає довгострокове користування та певною
мірою компенсує витрати університету на придбання аналогів із власних коштів для
здійснення статутної діяльності), коштів на оплату послуг видавництва, інших послуг,
що надаються університетом.

5. Обсяг преміювання визначається ректором як певна частка від обсягу
фінансування згідно Пункту 4 на підставі службових записок відповідних посадових
осіб.
6. Розмір індивідуальних премій визначається з урахуванням особистого внеску,
ступеня участі відповідного співробітника.
7. Дане Положення не виключає преміювання посадових осіб за проведення на
системній основі ініціативної та ефективної роботи по розвитку грантової діяльності, як
за підсумками виконання гранту, так і за підсумками календарного року, інших
періодів.
8. Преміювання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду університету
(загальноуніверситетських коштів, коштів субрахунків структурних підрозділів в або
статті «Інші витрати», якщо інше не передбачено умовами відповідних грантів).
9. Положення розповсюджується тільки на співробітників Сумського державного
університету.
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Положення розглянуте і ухвалене Вченою радою університету 10 грудня 2009 року
(Протокол №4).
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