Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
05 листопада 2014 р.

м. Суми

№ 909-І

Про оприлюднення
фінансово-економічної інформації

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо публічності та прозорості
діяльності, забезпечення відкритості прийняття рішень, необхідності оприлюднення на
офіційному веб-сайті університету, у тому числі кошторису ВНЗ на поточний рік та всіх змін до
нього, звіту про використання та надходження коштів, інформації щодо проведення тендерних
процедур, штатного розпису на поточний рік
НАКАЗУЮ:
1. Визначити як обов’язкові для оприлюднення на головному веб-сайті університету
наступні форми фінансово-економічної інформації, що додаються до цього наказу:
форма 1 – кошторис на рік (комплекс університету);
форма 2 – кошторис на рік (базовий ВНЗ);
форма 3 – фактичний кошторис за рік (комплекс університету);
форма 4 – фактичний кошторис за рік (базовий ВНЗ);
форма 5 – зведений штатний розпис на рік;
форма №2д – звіт про надходження та використання коштів загального фонду за рік;
форма №4-1д – звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
форма №9д – звіт про результати фінансової діяльності за рік.
2. Внести зміни до структури управління контентом web-системи СумДУ (версія 04),
затвердженої наказом 258-І від 07.04.2014 р., а саме: замість розділу контенту «Державні
закупівлі» ввести тематичний напрям:
2.8

Фінансово-економічна інформація

2.8.1

Кошторис та штатний розпис

*

Новітченко Т.С

Касьяненко В.О.

2.8.2

Фінансові звіти

*

Барикіна Н.І.

Касьяненко В.О.

2.8.3

Державні закупівлі (тендерні
процедури

*

Гаркуша І.В.

Касьяненко В.О.

2.8.4

Штатні розписи

*

Новітченко Т.С.

Касьяненко В.О.

форми 1-4, затверджені наказом
№ 909-І від 05.11.14 р.
форми №2л, №4-1, №9д затверджені
наказом № 909-І від 05.11.14 р

форми, затверджені наказом
Мінекономіки України № 922 від
26.07.10 р.
форма 5, затверджена наказом
№ 909-І від 05.11.14 р.

3. Проректору з НПР В.О. Любчаку забезпечити створення в структурі меню головного
веб-сайту тематичного розділу «Загальна інформація», підрозділуі «Офіційна інформація» пункт
меню «Фінансово-економічна інформація» відповідно до п.2 цього наказу.
4. Нижчепереліченим посадовим особам забезпечити у нижченаведені терміни надання
до центру вебометрії та веб-маркетингу для оприлюднення в розділах головного веб-сайту
СумДУ інформації за відповідними формами:
4.1. начальнику планово-фінансового відділу Т.С. Новітченко – кошторисів, штатного
розпису на поточний рік за формами 1 – 5, зазначеними цим наказом, протягом 30 днів після їх
затвердження;
4.2. головному бухгалтеру Н.І. Барикіній – річних звітів про надходження, використання
коштів загального та спеціального фондів, звіту про результати фінансової діяльності за
формами №9д, №2д, №4-1, зазначеними цим наказом, протягом 30 днів після їх подання
головному розпоряднику коштів;
4.3. начальнику відділу державних закупівель І.В. Гаркуші – інформації щодо проведення
процедур державних закупівель за формами, затвердженими Наказом Міністерства економіки
України № 922 від 26.07.2014 р., протягом 30 днів після оприлюднення на офіційному
загальнодержавному веб-порталі “Державні закупівлі”.
5. Начальнику центру вебометрії та веб-маркетингу Д.В. Фільченку забезпечувати
розміщення передбачених цим наказом документів у відповідних пунктах меню головного webсайту СумДУ протягом 5 робочих днів після їх отримання.
6. Контроль за виконанням п. 4 наказу покласти на проректора з НПР і ФЕД
В.О. Касьяненка, п.5 – на проректора – В.О. Любчака.
7. Проректору з НПР і ФЕД В.О. Касьяненку, проректору з НПР В.О. Любчаку
забезпечити введення в дію цього наказу з 10.11.2014 р.
8. Начальнику загального відділу О.І. Рибіній довести цей наказ до вказаних у ньому осіб
та відповідних підрозділів.
Ректор

В.А. Васильєв

