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Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

Суми

Гпро внесення змін
. до наказу І
К20661-1від 14 липня 2015р.
_j

L

Згідно з Постановою КМУ від 27 серпня 201Ор.К2 796 "Про затвердження

.' платних послуг, яК1можуть надаватися навчальними закладами, ІНшими
.
перешку
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності", Наказом Міністерства освіти та науки України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010р.
К2736/9021758 «Про затвердження порядків надання платних освітніх послуг
державними та комунальними навчальними закладами", Наказом Міністерства
освіти та науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2011р. К2284/423/173 «Про
встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності та розрахунками планово-фінансового відділу

НАКАЗУЮ:
I.Внести наступні зміни до наказу К20661-1від 14.07.2015р., а саме:
1.1 Встановити з 01.11.15 р. для студентів іноземного контингенту
щомісячну плату за проживання у гуртожитках СумДУ в розмірі ЗЗОгрн.,
відповідно до кошторису наведеного в додатку К2 1 (за умови проживання не
менше місяця) ,натомість раніше встановленої пунктом 1 наказу К20661-1
від 14.07.2015р.
1.2. Викласти п.9 в такій редакції:
Плату за проживання в гуртожитках, як правило, студенти вносять
(здійснюють) за 12 місяців.
2.Начальнику загального відділу довести цей наказ начальнику ВРГСМ
Вернидуб О.М., прорекгорам, деканам факультетів, бухгалтерській службі

.'

СумДУ та адміністраторам гуртожитків університету (а ті в свою чергу - до
відома студентів), а також керівникам позабазових структурних підрозділів
СумДУ.
.
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КОШТОРИС
вартості проживання в гуртожитках Сумського державного університету
з 01.11.2015 р.
Щомісячна плата за проживання
встановлена дЛЯ

Статті витрат

N2 піп

студентів іноземного контингенту,
грн./міс.

1

Опалення та підігрів гарячої води

124,95

2

Водопостачання та водовідведення

36,87

3

Електроенергія

23,98

Комунальні витрати:

185,80

4

Оплата праці

88,86

5

Нарахування на оплату праці

32,25

6

Матеріальні витрати, в т.ч. на придбання предметів, матеріалів,
інструментів, обладнання та інвентарю

18,85

7

Оплата послуг (крім комунальних):

4,24

8

Капітальні витрати

4,83

Разом:

330,00

ПДВ:

330,00

Всього:

)

В.О.Касьяненко

Проректор

з НПР та ФЕД

Проректор

з НПР та ОПД

О.В.Король

Начальник

ПФВ

Т.С.Новітченко

Економіст

Т.С. Харченко

