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Про надання платних послуг
студентськими гуртожитками

{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0405-І від 06.09.2017}

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 з метою вдосконалення механізмів фінансово-економічної діяльності
при наданні платних послуг студентськими гуртожитками
НАКАЗУЮ:
1. Надавати платні послуги на базі студентських гуртожитків у сфері
побутових та житлово-комунальних послуг, а саме: проживання в
гуртожитках студентів (слухачів) ЦЗДВН, ФПК і ПО; осіб, які
відряджені до університету; осіб, які навчаються в інших навчальних
закладах та проживають у гуртожитках згідно рішення ректора;
працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.
2. Проректору з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності Король О.В. в термін до 1 березня 2013 року
надати ректору на затвердження уточнений перелік додаткових
платних послуг, які можуть надаватися студентськими гуртожитками.
3. В.о. начальника планово-фінансового відділу Леганьковій Т.О. разом з
начальником відділу по роботі в гуртожитках Лесик Н.О. до 15 березня
2013 року розрахувати кошторис для послуг, що надаються на базі
гуртожитків.

4. Начальнику відділу моніторингу платних послуг Федорченко К.О.
відкрити субрахунок студмістечка як обліковий.
5. Розподіл коштів від наданих студентськими гуртожитками платних
послуг здійснювати у наступному порядку:
− після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної
суми надходжень, 10% коштів спрямувати на відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності
студентських гуртожитків;
− окремо визначати частин коштів, що спрямовуються на оплату
комунальних послуг та частину фонду заробітної плати
загальноуніверситетських підрозділів;
− частину коштів, що залишилися, спрямовувати на субрахунок
студмістечка: в частині 30% − на матеріальне стимулювання осіб, які
приймають участь у поселенні, співробітників, у т.ч. і інших
структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню
робіт; 70% − на інші витрати, для забезпечення діяльності
студмістечка по наданню зазначених послуг у відповідності до
внутрішньоуніверситетської нормативної бази;
− при наданні у тимчасове користування фізичним та юридичним
особам приміщень у студмістечку для проведення відповідних
заходів та після сплати податків, обсяги яких розраховуються від
загальної суми надходжень (якщо це передбачено законодавством),
залишок коштів розподіляється наступним чином: 70 %
відшкодування
від
суми
коштів
спрямовуються
на
загальноуніверситетських витрат щодо утримання студмістечка,
залишок коштів зараховується на субрахунок студмістечка, з них
30 % направляється на додаткове матеріальне стимулювання
персоналу студмістечка, які забезпечують проведення заходу, 70 %
коштів – на інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність
студмістечка.
{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з наказом №0405-І від 06.09.2017}

6. Головному бухгалтеру Коваленко В.В., начальнику відділу
моніторингу платних послуг Федорченко К.О. вести облік коштів від
надання зазначених у наказі послуг кожному у своїй частині.
7. Відділу моніторингу платних послуг зараховувати на субрахунок
студмістечка відповідні кошти на підставі службових записок
начальника відділу по роботі в гуртожитках Лесик Н.О. Службові
записки погоджуються з проректором з науково-педагогічної роботи та

організації позанавчальної діяльності Король О.В. та затверджуються
ректором.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності
Король О.В.
9. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести наказ до відома
перелічених у ньому посадових осіб, адміністраторів гуртожитків,
планово-фінансового відділу, відділу моніторингу платних послуг та
бухгалтерії.
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