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ПОЛОЖЕННЯ

про порядок
використання коштів,
отриманих від оплати за навчання
фахівців на курсах перепідготовки на
базі кафедри електроенергетики

1 Загальні положення
Дане Положення встановлює організаційно-нормативний механізм фінансу
вання зазначених курсів, який визначає планування та здійснення витрат, методику
розрахунку розподілу коштів, інші фінансові відносини. Положення на підставі По
станови КМ України № 659 від 17.05.02 року "Про затвердження переліку груп вла
сних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів викори
стання", визначає напрями використання коштів, які надходять як оплата за навчан
ня фахівців на курсах перепідготовки на базі кафедри електроенергетики.
Кафедра електроенергетики (далі - кафедра) є структурним підрозділом Сум
ського державного університету і здійснює перепідготовку фахівців шляхом органі
зації відповідних курсів (далі - курси) за укладеними програмами, проведення кон
сультацій та атестації.
Надання освітніх послуг фінансується на підставі Постанови Кабінету Мініст
рів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про перелік платних послуг, що можуть на
даватися державними навчальними закладами" (зі змінами та доповненнями) з укла
данням університетом відповідних договорів з замовниками даних послуг якими
можуть бути фізичні та юридичні особи, державні та недержавні організації та
установи.

Організація навчання може реалізуватися безпосередньо в СумДУ або на базі
відповідних установ, організацій як в м. Суми так і в інших населених пунктах.
Слухачі зараховуються на курси наказом по університету після укладеного до
говору та проведеної оплати за навчання шляхом перерахування коштів на відповід
ний рахунок СумДУ, або безпосереднім внесенням в касу бухгалтерії університету.
2. Фінансові розрахунки
2.1 Вартість навчання розраховується у відповідності до кошторису, який роз
роблюється планово-фінансовим відділом (ПФВ), узгоджується з завідувачем кафед
ри

електроенергетики,

першим

проректором

та

проректором

з

фінансово-

економічної діяльності, затверджується ректором університету.
2.2 Кошторис доходів і видатків включає наступні статті витрат:
•

Оплата праці;

•

Соціальні внески (державне соціальне страхування, державне пенсійне
страхування тощо);

•

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

•

Канцелярські витрати;

•

Рекламне забезпечення;

•

Оплата комунальних послуг;

•

Проведення поточних ремонтів обладнання та приміщень;

•

Службові відрядження та транспортні витрати;

•

Оплата послуг зв'язку та Інтернет;

•

Інші витрати, пов'язані з забезпеченням навчального процесу.

Частина видатків кошторису реалізується з загальноуніверситетських коштів, а
частина, у відповідності з нормативами, які встановлюються даним положенням - з
субрахунку кафедри електроенергетики.
2.3 До виконання навчальних доручень на зазначених курсах можуть залучати
ся як викладачі так і інші категорії співробітників університету, а також сторонні
особі в установленому законодавством порядку. В том числі і на умовах погодинної
оплати праці, або шляхом укладення цивільно-правових договорів.
2.4 Кафедра електроенергетики виконує розрахунок фактичних надходжень і
витрат на надання послуг по кожній групі слухачів згідно виконаного об-

сягу навчальних доручень, який узгоджується з ПФВ, проректором з фінансовоекономічної діяльності та затверджується першим проректором.
Кошти, які надійшли від надання платних послуг, надходять на спецрахунок університету і розподіляються наступним чином:
•

10% коштів спрямовується на компенсацію загальноуніверситетських ви

трат по забезпеченню діяльності курсів (комунальні та транспортні витрати, від
повідна частина фонду оплати праці загальноуніверситетських підрозділів, про
ведення поточних ремонтів, амортизація основних фондів, інші матеріальні ви
трати тощо);
•

5 % коштів в разі проведення курсів безпосередньо в позабазових підроз

ділах університету спрямовується на компенсацію частини вище зазначених ви
трат позабазовим структурним підрозділам (враховуються при складені зведено
го загального балансу взаєморозрахунків між базовим навчальним закладом та
його структурними підрозділами).
•

Витрати на безпосереднє забезпечення навчального процесу розрахунко

вої групи (ФОП викладацького складу та працівників АУП, які прийняті тільки
на період навчання групи, придбання літератури тільки для розрахункової групи,
відрядження, транспортні витрати, оренда приміщень, рекламні заходи тільки для
розрахункової групи, тощо). При розрахунку витрат по цій складовій навчальних
послуг по кожній групі слухачів кафедрою надається для подальшого узгодження
обґрунтоване визначення ФОП за нормами погодинної оплати тощо, а також ін
ших витрат, які були здійснені для навчання цієї групи;
•

Решта коштів спрямовується на субрахунок кафедри електроенергетики,

які розподіляються наступним чином:
60% - витрати на матеріальне стимулювання (співдіючому навчаль
но- допоміжному персоналу та іншим категоріям співробітників);
40% - інші витрати за складовими кошторису (послуги зв'язку, Інтернету, канцелярських витрат, та витрат на проведення поточних ремонтів облад
нання, приладів, придбання методичної літератури, витрат на відрядження, інші
матеріальні витрати тощо);

2.5 За поданням кафедри електроенергетики і погодженням з першим проре
ктором та проректором з фінансово-економічної діяльності наведений розподіл
коштів за пунктами 2.4 в мотивованих випадках може змінюватись наказом рек
тора.
2.6 Механізм реалізації коштів, що надходять на субрахунок кафедри елект
роенергетики, здійснюється згідно "Положення про субрахунки структурних під
розділів Сумського державного університету".
2.7 Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноси
тися рішеннями Вченої ради університету.
2.8 Положення набирає чинності з 2006-2007 навчального року.
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