Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
03 липня 2009 р.

м. Суми

№ 456-І

Про створення Центру
колективного користування
обладнанням для
морфологічних досліджень
Відповідно до «Положення про центр колективного користування
науковим та технологічним обладнанням СумДУ», яке затверджено Вченою радою
09 квітня (протокол №9), та з метою забезпечення доступу науково-педагогічних
працівників університету, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів до
унікального обладнання для проведення наукових морфологічних досліджень
НАКАЗУЮ:
1. Створити з 01 вересня 2009 року на базі кафедри анатомії людини Центр
колективного користування обладнанням морфологічних досліджень (далі ЦМД).
Визначити базовою кафедрою ЦМД кафедру анатомії людини. Затвердити перелік
обладнання, яке ввійшло в ЦМД згідно з додатком до цього наказу. Обладнання,
що входить в ЦМД, залишити на балансі кафедри анатомії людини. Включення
додаткового обладнання до ЦМД здійснюється наказом ректора.
2. Визначити статус ЦМД, як загальноінститутський та підпорядкувати його
директору медичного інституту СумДУ Маркевичу В.Е.
3. Покласти виконання обов’язків начальника ЦМД на завідувача кафедри
анатомії людини Сікору В.З., якому в термін до 01 жовтня 2009 р. розробити та
затвердити в установленому порядку нормативну базу ЦМД (посадові інструкції,
розпорядок роботи, форми заявок і звітів, кошториси проведення робіт, розподіл
коштів за роботи, які будуть використовуватись на госпрозрахунковій основі тощо).
4. Роботи з науковим обладнанням ЦМД здійснювати за рахунок штату
кафедри анатомії людини і штату держбюджетної науково-дослідної теми
медичного інституту СумДУ (подалі працівники ЦМД).
5. Встановити наступний порядок організації роботи в ЦМД:
- для проведення робіт заявник подає заявку на ім’я начальника ЦМД із
зазначенням змісту роботи та переліку методів дослідження і джерел
фінансування;

- начальник ЦМД, після ознайомлення з метою досліджень, визначає їх наукову
доцільність та здійснює відповідне направлення на роботу, де зазначає її
виконавця, обсяги та термін робіт;
- роботи проводяться працівниками ЦМД зазначеними за участю заявника, або самим
заявником за участю працівника ЦМД.
6. Встановити наступні критерії при проведенні дослідних робіт на
обладнанні ЦМД:
- для аспірантів та виконавців держбюджетних дослідних тем проводяться
працівниками ЦМД в рамках їх робочого часу за рахунок основної заробітної
плати;
- у інших випадках роботи виконуються за рахунок субрахунків структурних
підрозділів, коштів грантів, господарчих договорів, які витрачаються на
підтримку матеріальної бази ЦМД та додаткову оплату праці осіб, що задіяні
начальником ЦМД в дослідженнях. При цьому кошти в частині, яка визначена
нормативною базою на безпосереднє матеріально-технічне забезпечення
виконання робіт, поступають на субрахунок кафедри анатомії людини.
7. ЦМД може надавати науково-технічні послуги з господарських договорів,
супроводження яких здійснюється НДЧ університету в установленому порядку.
8. Начальнику загального відділу В.Я. Лінник довести даний наказ до відома
НДЧ, планово-фінансового відділу, відділу кадрів, бухгалтерії і медичного
інституту.
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової
роботи А.М. Чорноуса.

Ректор

А.В. Васильєв

Додаток до наказу
№ 456-І від 03.07.2007 р.

ПЕРЕЛІК
обладнання, яке використовується Центром колективного користування
обладнання для морфологічних досліджень (ЦМД)
№

Назва обладнання

Кафедра

Кімната

1

ПЕМ 100М

анатомія людини

№109

2

УМТП 6М

анатомія людини

№109

3

С 115М

анатомія людини

№110

4

КАС 120.1

анатомія людини

№110

5

Ваги аналітичні ВЛР 200М

анатомія людини

№110

6

Муфельна піч – тип СНОЛ

анатомія людини

№110

7

Центрифуга

анатомія людини

№110

8

Термостат ТГУ 01200

анатомія людини

№110

9

Сухожарова шафа ГП 80-1

анатомія людини

№116

Директор
медичного інституту СумДУ

В.Е. Маркевич

