Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 02 лютого 2021 р.

м. Суми

№0068-І

Щодо розрахунку вартості
додаткових платних послуг в
СумДУ, які надаються у 2021 році

У відповідності до наказу №522-1 від 11.06.2012р. "Про вдосконалення
механізмів визначення вартості платних послуг", враховуючи умови надання
додаткових платних послуг, на підставі розрахунків відділу внутрішнього
управлінського обліку фактичних показників частки комунальних витрат в
надходженнях університету в цілому та частки комунальних витрат та
заробітної плати в надходженнях окремих структурних підрозділів в 2020 році
НАКАЗУЮ:
1. Враховуючи, що платні послуги надаються підрозділами СумДУ переважно
в аудиторіях, навчальних лабораторіях та не вимагають додаткових
(окремих) приміщень, витрати на оплату теплопостачання при розрахунку
вартості платних послуг не враховувати.
2. Для розрахунку частки коштів, що спрямовуються на оплату комунальних
послуг при наданні підрозділами СумДУ додаткових освітніх та інших
платних послуг для всіх категорій споживачів (юридичні та фізичні особи,
внутрішньоуніверситетські
замовлення)
використовувати
наступні
нормативи щодо сплати комунальних витрат, що розраховуються від
загальної суми надходжень від надання платних послуг, яка залишилася
після сплати податків (якщо це передбачено законодавством) в залежності
від необхідності використовувати при наданні послуги окремі визначені
тільки для цих послуг (робіт) приміщення, енергоємне обладнання та
обладнання з високим рівнем водоспоживання:
 у разі надання платної послуги, яка не вимагає додаткових (окремих)
приміщень:
 для надання платних послуг, які надаються без використання
енергоємного та/або обладнання з не високим рівнем
водоспоживання відповідно:
- за електроенергію – 0,94%;
за водопостачання – 0,21 %;
 для надання платних послуг з організації та проведення
концертно–видовищних заходів, а також послуг, які надаються з

використанням енергоємного обладнання та обладнання з високим
рівнем водоспоживання відповідно:
- за електроенергію – 2,82 %;
- за водопостачання – 0,63%;
 для надання послуг які надаються з використанням енергоємного
обладнання та не передбачають високого рівня водоспоживання
відповідно:
- за електроенергію – 0,94 %;
- за водопостачання – 0,63%;
 для надання послуг які надаються з використанням обладнання з
високим рівнем водоспоживання та не передбачають високого рівня
енергоспоживання відповідно:
- за електроенергію – 2,82 %;
- за водопостачання – 0,21%;
 У разі надання платної послуги з використання окремо визначених тільки
для цих робіт приміщень відповідно
- за електроенергію – 2,82 %;
- за водопостачання – 0,21%;
- за теплопостачання – 3,71.
3. У разі надання платних послуг на території замовника, комунальні послуги в
розрахунок вартості платних послуг не включати.
4. У разі надання платних послуг в приміщеннях університету, обладнаних
приладами обліку (гуртожиток–готель, спортивна споруда манеж,
СОЦ «Універ»/
ДОЗ «Універ», конгрес–центр тощо), використовувати
фактичні дані щодо витрат енергоносіїв.
5. В окремих мотивованих випадках, які не визначені цим наказом,
застосовувати інші нормативи врахування комунальних витрат, затверджені
ректором на підставі подання директора департаменту бізнес–процесів
(послуги спортивного клубу, водно–веслової бази, університетської клініки /
санаторію–профілакторію тощо).
6. При розрахунку коштів, які підлягають розподілу між субрахунками
структурних
підрозділів
при
наданні
ними
послуг
за
внутрішньоуніверситетськими замовленнями виключати з розрахунку кошти,
що спрямовуються на відшкодування загальноуніверситетських витрат щодо
забезпечення діяльності структурного підрозділу–надавача послуги.
7. Обраховувати у 2021 році частку коштів, що спрямовується
на
відшкодування витрат на комунальні послуги по гуртожитку-готелю у розмірі
28,67%; басейну «Олімпійський» – 21,21%; плавальному басейну – 34,41%;
конгрес центру – 25,1%; палацу студентського спорту – 36,9%; автостоянці –
7,78%; СОЦ «Універ» – 16,4%; університетській клініці – 7,2% .
8. Для розрахунку частки коштів, що спрямовується на оплату праці
зальноуніверситетських підрозділів (відповідно Методики розрахунку
складових фонду оплати праці загальноуніверситетських структурних
підрозділів в собівартості платних послуг №663-1 від 12.09.12р.) при наданні
підрозділами СумДУ додаткових освітніх та інших платних послуг
використовувати наступні нормативи в залежності від категорії споживачів та

виду додаткових платних послуг, що розраховуються у відсотках від загальної
суми надходжень від надання платних послуг, яка залишилася після сплати
податків (якщо це передбачено законодавством):
Види послуг
Категорія споживачів
Освітні
Інші
Зовнішні замовники (фізичні, юридичні
6,91
6,42
особи)
Внутрішньоуніверситетські замовлення
6,87
6,37
(структурні підрозділи університету)
9. На підставі фактичних витрат і отриманих надходжень та згідно проведених
розрахунків відносно відрахувань частки коштів, що спрямовується на
відшкодування витрат на оплату праці керівного та обслуговуючого персоналу
у поточному році при наданні платних послуг у сфері побутових та житлово–
комунальних послуг по гуртожитку-готелю обраховувати у 2021 році частку
коштів на оплату праці штатних працівників у розмірі 58,72 %, по басейну
«Олімпійський» – 75,38 % по плавальному басейну – 60,10% від вартості
платних послуг (після сплати податків, обсяги яких розраховуються від
загальної суми надходжень або суми витрат).
10. Обраховувати у 2021 році частку коштів, що спрямовується на
відшкодування витрат на оплату праці керівного та обслуговуючого персоналу
університетської клініки у поточному році обраховувати у розмірі 38,0%;
конгрес-центру – 55,72%; палацу студентського спорту – 53,32%, автостоянці –
91,07%, СОЦ Універ – 53,84% від вартості додаткових платних послуг (після
сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми надходжень
або суми витрат).
11. Вважати таким, що втратив чинність наказ від 23 січня 2020 року №0052-І
«Щодо розрахунку вартості додаткових платних послуг в СумДУ, які
надаються у 2020 році».
12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково–
педагогічної роботи та фінансово– економічної діяльності Касьяненка В.О.
13. Відділу документно–інформаційних комунікацій та контролю розмістити
наказ в нормативній базі університету та довести засобами електронних
комунікацій до відома департаменту бізнес-процесів, бухгалтерської служби,
планово–фінансового відділу, НДЧ.
В.о.ректора
Проєкт наказу вносить:
Начальник відділу внутрішнього
управлінського обліку
______________ Світлана Стеценко

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту
бізнес–процесів
_____________Сергій ЛЄОНОВ

