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12.11.01 р.
Про структуру інститутів
Сумського державного університету

Відповідно до наказів №441, 442 від 08.06.2001р. в структурі Сумського
державного університету створені Шосткинський інститут Сумського державного
університету і Конотопський інститут Сумського державного університету як
структурні підрозділи з організацією навчання на базі цих інститутів за денною та
заочною формами, Інститути створені для
І більш повного забезпечення фахівцями промислових підприємств та
організацій міст Шостка і Конотоп та прилеглих районів, а також для
забезпечення сприятливих умов для навчання студентів за місцем проживання.
Інститути згідно зазначених наказів не є юридичними особами, але
враховуючи географічну віддаленість і з метою створення раціональної схеми
взаємодії інституту і базового ВНЗ та розподілу повноважень наказую:
1. Встановити, що структура інститутів визначається наказом ректора за
поданням директорів інститутів. У структуру можуть входити як складова частина коледж, технікум, факультети, кафедри, навчально-консультаційні пункти та інші
структурні підрозділи. Структура може передбачати єдність окремих служб
технікуму, коледжу, інституту. В інститутах - можуть створюватися Ради інститутів
і факультетів, методичні та науково-технічні комісії та інші дорадчі органи.
2. В загальноуніверситетській структурі інститути підпорядковуються
безпосередньо першому проректору та функціонально іншим проректорам та
керівникам структурних підрозділів за напрямками діяльності.
3. Прийом на роботу керівного складу інституту, керівників структурних
підрозділів і штатного викладацького складу, накладення стягнень і заохочень на
них проводиться наказом ректора за поданням директорів інститутів. Прийом на
роботу до складу інститутів і структурних підрозділів інших категорій
співробітників, накладення стягнень і заохочень на них проводяться наказами
директорів інститутів. Штатний - розклад, кошторис за видами діяльності
розробляється інститутами, погоджується з планово-фінансовим відділом
університету, з відповідними проректорами за видом діяльності та затверджуються
ректором університету.
4. Здійснення прийому студентів на перший курс проводиться через
приймальну комісію університету, в інститутах створюються відбіркові комісії.
Обсяг прийому за державним замовленням та ліцензованими обсягами

затверджується наказом ректора в межах загальних показників Сумського
державного університету. Прийом вступних іспитів може проводитись на базі
інститутів виїзними екзаменаційними комісіями університету, до складу яких
входять як викладачі базових кафедр університету, так і викладачі інститутів.
Зарахування до складу студентів здійснюється наказом ректора на підставі рішень
приймальної комісії університету, відрахування зі складу студентів здійснюється
наказом ректора за поданням директорів інститутів. Заохочення та стягнення
студентів здійснюються наказами директорів інститутів. Після зарахування до
складу студентів університету ректором за поданням директорів інститутів
видаються накази про зарахування студентів у академічні групи інститутів,
відповідно до напрямів підготовки та фахового спрямування з обов'язковою
вказівкою термінів навчання безпосередньо в інституті. Зарахування ь академічні
групи як інститутів, так і базового .ВНЗ проводиться на підставі особистих заяв
незалежно від місця складання вступних іспитів. При цьому передбачається
механізм навчання студентів на базі інституту як безпосередньо до випуску, так і
передача контингенту студентів інститутів протягом загального терміна навчання
для продовження навчання на факультетах базового ВНЗ.
5. Призначення стипендії, поселення І виселення з гуртожитків проводиться
наказом директорів інститутів. В межах стипендіального фонду, який виділяється
інститутам, згідно з відповідними положеннями створюється фонд соціальної
допомоги студентам, аспірантам та докторантам, реалізація якого здійснюється
відповідними наказами по інститутам, розпорядженнями, тощо.
6. Забезпечення студентськими білетами, заліковими книжками, дипломами
здійснюється через .Сумський державний університет. Інша бланкова документація,
яка необхідна для роботи, забезпечується безпосередньо інститутами.
7. Сумський державний університет відкриває у казначействах міст Шостка і
Конотоп рахунки університету за бюджетними та позабюджетними коштами з
лицевими рахунками інститутів і надає право розпорядник кредиту поряд з
керівним складом університету директору інституту, його заступнику і заступнику
головного бухгалтера університету по інституту. Передбачити виготовлення
відповідних штампів і печаток інститутів, а також гербової печатки.
8. Госпрозрахункова діяльність інститутів здійснюється згідно положення про
госпрозрахункову діяльність інституту, затвердженого Вченою радою СумДУ.
Бюджетні кошти у відповідній частині, яка нараховується планово-фінансовим
відділом СумДУ, переводяться з рахунку університету на лицеві рахунки інституту.
Фінансування
політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ та
хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту
СумДУ здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до
затверджених обсягів підготовки молодших спеціалістів за державним замовленням
та ліцензованими обсягами згідно існуючих ліцензій. Госпрозрахункові кошти від
усіх видів госпрозрахункової діяльності інститутів надходять безпосередньо на
лицеві рахунки інститутів. Враховуючи значний обсяг роботи базового ВНЗ із
забезпечення
діяльності
інститутів,
передбачається
перерахування
5%
госпрозрахункових коштів, які поступають на рахунок інститутів, на
загальноуніверситетський рахунок. При організації безпосередньо в інститутах
заочної форми навчання аналогічному перерахуванню на рахунок Сумського
державного університету підлягає 15% коштів.
9. Відповідним службам університету вирішити питання звітності
інститутів перед відповідними державними структурами.

10. Проректорам Васильєву А.В., Хворосту В.А., Волкову М.І., Левченко Л.С.,
Цибульняку І.В., головному бухгалтеру Лор Л.Н., керівникам служб і підрозділів
Руденко О.Б., Коротченко В.Л, Гончаренко Т.І., Васильєвій О.А., Ковбасюк М.Г.,
Слабко Т.В., Рубану А.І. підготувати пропозиції до наказу по університету про
надання допомоги інститутам за відповідними напрямками, змісту і періодичності
контролю за їхньою діяльністю, періодичності і змісту звітності інститутів перед
Сумським Державним університетом.
11. Координацію діяльності структурних підрозділів університету і інститутів,
загальний контроль за діяльністю інститутів та організацію надання допомоги
інститутам покласти на навчально-організаційний відділ з роботи в позабазових
структурних підрозділах (Рубан А.І.).
12. Директорам інститутів розробити та затвердити у встановленому порядку
положення про відповідні інститути.
13. Юридичній службі університету (Бордюк Ю.В.) на підставі цього наказу
внести і затвердити у встановленому порядку зміни в устав Сумського державного
університету.
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