Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 08 вересня 2011 р. з питання
«Стан фінансового забезпечення та завдання щодо розвитку госпрозрахункової складової
діяльності університету»
Розглянувши питання фінансово-господарської діяльності університету, Вчена рада
відмічає її задовільний стан, а також необхідність подальшого розвитку її госпрозрахункової
складової. Фінансово-господарська політика, що проводиться ректоратом, забезпечує
ефективне використання коштів, має соціально-спрямований характер та забезпечує стабільний
розвиток університету.
На сьогоднішній день є цілковита впевненість у фінансовій спроможності університету:
забезпечено фінансування видатків на заробітну плату та господарську діяльність,
фінансуються заходи, спрямовані на продовження і поглиблення інформатизації освітньої та
наукової діяльності, поліпшення умов навчання студентів, роботи викладачів та інших
співробітників, розширюється та оновлюється матеріально-технічна база. В університеті
проводиться значна робота стосовно забезпечення ефективного та раціонального використання
коштів, стимулювання розвитку навчальних та наукових центрів для надання додаткових
платних послуг на умовах самофінансування. Майже 33 % доходів базового навчального
закладу вже складають надходження від надання послуг, безпосередньо не пов’язаних з
освітніми. На сьогодні в університеті функціонують вже більше 30 госпрозрахункових центрів
та інших підрозділів, які надають додаткові платні послуги.
У той же час Вчена рада вважає, що університет, зважаючи на його потенціал, здатен
мати більш вагому госпрозрахункову складову. Фінансова стабільність університету є
запорукою подальшого його розвитку, бо тільки фінансово спроможний навчальний заклад має
можливість забезпечити якісну підготовку фахівців та проведення наукових досліджень.
Вчена рада постановляє:
1.

2.

3.

4.

Відмітити позитивний досвід надання додаткових платних освітніх та інших послуг
наступними підрозділами університету, а саме: бібліотекою, центром технічного
обладнання та інформаційних систем, видавництвом, навчально-методичним центром
«Проф-ІТ»,
спортивним клубом, лінгвістичним навчально-методичним центром
(кафедра іноземних мов), перекладацьким навчально-методичним центром (кафедра
теорії та практики перекладу), кафедрою електроенергетики (навчання на курсах
ПТЕЕС), АГЧ, центром "Технологія" (кафедра опору матеріалів та машинознавства),
кафедрою ТТФ ( курси ПТЕТУМ), відділом міжнародних зв’язків, центрами медичного
інституту.
Ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр,
структурних підрозділів, служб, відділів, керівникам всіх інших підрозділів продовжити
пошук шляхів подальшого розширення використання кадрового, наукового,
матеріального технічного та інноваційного потенціалу університету з метою надання
додаткових платних послуг, збільшення госпрозрахункової складової в діяльності
структурних підрозділів.
Продовжити пошук шляхів, спрямованих на започаткування нових напрямів надання
додаткових платних послуг. Проректорам, директорам інститутів, деканам факультетів
ТЕСЕТ, ЕЛІТ, ІФ СК, керівникам структурних підрозділів провести аналіз можливостей
розширення госпрозрахункової діяльності в підрозділах. Деканам юридичного
факультету, факультету економіки та менеджменту проаналізувати можливість створення
госпрозрахункових центрів на факультетах. Відповідний аналіз та пропозиції надати в
ректорат до 1 грудня 2011 року.
Вести постійну роботу щодо удосконалення нормативної бази щодо регулювання
госпрозрахункової роботи в університеті та стимулювання її розширення.
(Відповідальні: проректор з НПР та фінансово-економічної діяльності Касьяненко В.О.)
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Продовжувати практику проведення круглих столів, навчання, обміну досвідом,
відпрацювання фінансових технологій з проблемних питань надання додаткових
платних послуг. (Відповідальні: проректор з НПР та фінансово-економічної діяльності
Касьяненко В.О., заступники директорів (деканів факультетів) з економічних питань.)
6.
Поглиблювати роботу, спрямовану на участь аспірантів,
докторантів, молодих
викладачів та співробітників у роботі госпрозрахункових підрозділів, залучення
студентів до розвитку нових напрямків госпрозрахункової діяльності університету.
(Відповідальні керівники структурних підрозділів.)
7.
Здійснювати постійний контроль та
фінансово-економічний аналіз ефективності
надання додаткових платних послуг. (Відповідальні: проректор з НПР та фінансовоекономічної діяльності Касьяненко В.О., заступники директорів (деканів факультетів) з
економічних питань.)
8.
Провести роботу, щодо удосконалення механізмів та покращення роботи
нижчезазначених центрів:
факультету післядипломної медичної освіти розробити та впровадити заходи щодо
активізації роботи з підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення,
передатестаційних циклах зі спеціальностей «Педіатрія», «Терапія». Започаткувати
підвищення кваліфікації немедичних працівників з надання першої медичної допомоги;
розробити та впровадити заходи, щодо активізації роботи центру післядипломної
освіти (ЦПО) з надання додаткових платних освітніх послуг, провести оптимізацію
навчальних планів, заходи з покращення наповнюваності груп, підвищення рентабельності
навчання;
розробити та впровадити заходи щодо оптимізації витрат та підвищення
рентабельності навчання в автошколі СумДУ;
розробити та впровадити заходи щодо активізації роботи центра ендоскопічних
методів діагностики та малоінвазивної хірургії, залучення більшої кількості студентів, у
тому числі іноземних;
розробити та впровадити заходи рекламного та стимулюючого характеру щодо
активізації роботи центра лазерної хірургії;
департаменту міжнародної освіти поширити практику надання додаткових платних
послуг з мовної підготовки іноземним студентам.
(Відповідальні: проректор з НПР та фінансово-економічної діяльності Касьяненко В.О.,
керівники відповідних структурних підрозділів. Термін: до 1 грудня 2011 року.)
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