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ПОЛОЖЕННЯ
Про регіональний навчально-науковий центр СумДУ
«Промислові інформаційні технології, електроніка та приводи»
{Із змінами, внесеними згідно з наказом №304-І від 05.04.2013}

1. Загальні положення
1.1. Регіональний навчально-науковий центр СумДУ «Промислові інформаційні
технології, електроніка та приводи» ( далі – Центр «ПІТЕП») є підрозділом у складі
кафедри комп’ютеризованих систем управління.
Центр «ПІТЕП» створений для проведення науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт, надання освітніх послуг з напрямку інформаційних технологій,
електроніки

і

електроенергетики,

спрямованих

на

підвищення

ефективності

промислових систем автоматизації та електричних установок.
Основними напрямками діяльності Центру «ПІТЕП» є:
- організація та проведення курсів по автоматизованому управлінню в техні-

чних системах, електроенергетиці та приводах; курсів підвищення кваліфікації на базі сучасних технічних засобів вітчизняних виробників, закордонних фірм «Сіменс», «Шнейдер Електрик» та інших;
- проведення науково-дослідних і дослідно-консультаційних робіт, спрямо-

ваних на підвищення ефективності промислових систем автоматизації та
електричних установок;
- проведення науково-дослідних робіт в промисловій галузі по реінжинірин-

гу виробництв та модернізації обладнання із застосуванням сучасних інформаційних технологій та технічних засобів;
- залучення вітчизняних виробників та іноземних фірм для оснащення лабо-

раторій інших кафедр СумДУ;

- підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів за замовленням служб

зайнятості населення;
- освітні послуги для студентів по окремим напрямкам автоматики та інфор-

маційних технологій понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами;
- проведення наукових консультацій з питань сучасних інформаційних тех-

нологій в промисловій галузі та електроенергетиці.
1.2. Центр «ПІТЕП» діє у відповідності до загальнодержавної та загальноуніверситетської нормативної баз та цього Положення і надає платні послуги на основі постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38 «Про перелік платних послуг, що
можуть надаватися державними навчальними закладами» (зі змінами та доповненнями)
з укладенням відповідних договорів.
2. Організація роботи Центру «ПІТЕП»
2.1. Робота Центру «ПІТЕП» реалізується з використанням виробничих приміщень та матеріальної бази, закріплених за кафедрою комп’ютеризованих систем управління. У разі необхідності Центр «ПІТЕП» здійснює свою діяльність у взаємодії з
іншими підрозділами та кафедрами СумДУ.
2.2. Керівництво

діяльністю

Центру

здійснюється

начальником

Центру

«ПІТЕП», який призначається наказом ректора СумДУ та безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри комп’ютеризованих систем управління. Керівництво
Центру «ПІТЕП» відповідає за виконання договірних зобов’язань і технічне забезпечення робіт згідно з посадовими інструкціями. Центр має свою печатку,
якою засвідчується підпис начальника у межах його компетенції, яка визначається
наказом ректора.
2.3. Контроль за усіма видами діяльності Центру «ПІТЕП» здійснюється завідувачем кафедри комп’ютеризованих систем управління, деканом факультету електроніки та інформаційних технологій, проректором з фінансово-економічної діяльності
та іншими проректорами за відповідними видами діяльності, відповідними відділами і службами СумДУ.

3. Фінансова діяльність Центру «ПІТЕП»
3.1. Фінансування та використання коштів, одержаних від проведення платних
науково-дослідних

робіт

здійснюється

відповідно

до

законодавства

України

університетської нормативної бази, що встановлена для цього виду діяльності.
3.2. Діяльність Центру «ПІТЕП» з надання інших платних послуг здійснюється на
підставі договорів із замовниками, що укладені та узгоджені в установленому порядку. Договори підписуються ректором або, за його дорученнями, іншими посадовими особами.
Вартість надання цих послуг розраховується у відповідності до планових
кошторисів (відповідно до виду послуг), які розробляються планово-фінансовим
відділом (ПФВ), узгоджуються з начальником Центру «ПІТЕП», завідувачем кафедри

комп’ютеризованих

систем

управління,

начальником

ПФВ,

головним

бухгалтером, проректором з фінансово-економічної діяльності, затверджується
ректором університету.
3.2.1. Кошториси включають наступні статті витрат:

− Оплата праці;
− Обов’язкові платежі та збори до держбюджету України (державне соціальне
страхування, державне пенсійне страхування тощо);

− Розробка, видання, тиражування, придбання методичного забезпечення, літератури тощо;

− Канцелярські витрати;
− Рекламне забезпечення;
− Оплата комунальних послуг;
− Придбання обладнання і допоміжних матеріалів;
− Проведення поточних ремонтів обладнання та приміщень;
− Службові відрядження та транспортні витрати;
− Оплата послуг зв’язку та Інтернет тощо;
− Інші непередбачені платежі.
3.2.2. До виконання робіт, пов’язаних з діяльністю Центру «ПІТЕП» можуть
залучатися як співробітники, студенти і аспіранти, так і сторонні особи в установленому законодавством порядку шляхом укладення цивільно-правових договорів.

3.2.3. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми
надходжень (якщо це передбачено законодавством), 10 % коштів спрямовується на
відшкодування загально університетських витрат щодо забезпечення діяльності Центру
«ПІТЕП»; окремо визначається частина коштів що спрямовується на оплату
комунальних послуг та частина фонду заробітної плати загальноуніверситетських
підрозділів (згідно затвердженої методики); відповідна частина коштів спрямовується
на оплату праці безпосередніх виконавців.
Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 70 % на матеріальне
стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших
структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт, а 30 % - на інші
витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру «ПІТЕП».
{Пункт 3.2.3 викладений в редакції наказу №304-І від 05.04.2013}
3.3. За поданням начальника Центру «ПІТЕП» за погодженням з завідувачем
кафедри

комп’ютеризованих

систем

управління,

проректором

з

фінансово-

економічної діяльності наведений розподіл коштів за пунктом 3.2.3 у мотивованих
випадках може змінюватись наказом ректора.
3.4. Механізм реалізації коштів, що надходять на субрахунок Центру «ПІТЕП», здійснюється відповідно до "Положення про субрахунки структурних підрозділів Сумського державного університету".
3.5. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть
вноситися на підставі рішень Вченої ради університету.
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