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1.3
Головним завданням діяльності КГХ є організація харчування
співробітників та осіб, які навчаються в університеті. Послугами КГХ також
мають право користуватись сторонні особи.
1.4 На матеріальній базі КГХ можуть проводитися за співучастю інших
структурних підрозділів різноманітні позанавчальні заходи, а також заходи на
замовлення фізичних та юридичних осіб.
2. Структура та кадрове забезпечення діяльності КГХ
2.1 До складу КГХ входять:
- їдальні базового навчального закладу, медичного інституту та
машинобудівного коледжу;
- буфети
та
кафетерії
в
приміщеннях
навчальних
корпусів,гуртожитків, спортивних споруд;
- буфет на кафедрі військової підготовки;
- буфети на клінічних базах кафедр медичного інституту;
Зміни в структурі КГХ затверджуються наказами ректора.
У встановленому порядку КГХ може здійснювати виносну торгівлю.
2.2
Комплекс громадського харчування очолює начальник КГХ, який
призначається ректором та підпорядковується проректору за розподілом
функціональних обов’язків.
2.3 Працівники КГХ приймаються на роботу ректором університету за
поданням начальника КГХ та проректора за підпорядкуванням.
2.4 Структурними складовими комплексу керують завідуючі виробництвом
та інші категорії співробітників які призначаються у встановленому порядку,
безпосередньо підпорядковуються начальнику КГХ, в оперативному порядку
погоджують свою діяльність з керівниками структурних підрозділів університету
на матеріальній базі яких здійснюється діяльність.
2.5 Начальник КГХ:
- керує діяльністю комплексу, та несе персональну відповідальність
за виконання покладених на КГХ завдань і здійснення ним своїх
функцій;
- розробляє і подає на затвердження ректору СумДУ структуру,
штатний розпис комплексу, кошторис витрат на його утримання в
межах фонду оплати праці працівників та витрат на придбання
харчових продуктів та сировини;
- розробляє пропозиції щодо удосконалення форм та методів
обслуговування, підвищення якості та культури обслуговування;
- сприяє удосконаленню мережі обслуговування споживачів;
- несе відповідальність за підбір та розстановку кадрів, організує
підвищення їх кваліфікації, навчання, обмін досвідом роботи зі
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- спорідненими підприємствами;
- розподіляє обов'язки між працівниками та подає проректору за
підпорядкуванням для затвердження їх функціональних
обов'язків;
- вивчає попит споживачів, їх вимоги до обслуговування;
- забезпечує розширення асортименту видів продукції, страв, у
тому числі фірмових тощо;
- затверджує технологічні карти страв та виробів із зазначенням
норм закладення харчових продуктів та продовольчої сировини;
- видає у межах своєї компетенції розпорядження, організує і
контролює їх виконання;
- відповідає за додержання на виробництві правил техніки безпеки,
охорони праці, протипожежних, санітарних правил;
- контролює додержання вимог технологічної документації та
інших нормативно-правових актів щодо виробництва, продажу,
зберігання продукції;
- забезпечує належний технічний та санітарний стан виробничих,
торговельних і складських приміщень, обладнання, а також
прилеглої території;
- вирішує, у порядку, визначеному відповідними нормативноправовими актами, питання забезпечення харчовими продуктами і
продовольчою сировиною, устаткуванням, меблями, посудом,
інвентарем, столовою білизною, форменим одягом тощо;
- відповідає за своєчасне проходження працівниками КГХ
медичних обстежень;
- несе відповідальність за своєчасний і достовірний облік та
звітність;
- за дорученням ректора представляє інтереси СумДУ з питань
діяльності КГХ у взаємовідносинах з державними органами,
підприємствами, організаціями та громадянами.
3. Організація та забезпечення виробничо-господарської діяльності
3.1
За рішенням ректора,
комплексу можуть надаватися на безкомпенсаційній основі:
- комунальні послуги щодо експлуатації виробничих, торговельних,
складських, адміністративно-побутових та інших приміщень;
- торгівельно-технологічне, холодильне, підйомно-транспортне та
інше обладнання, устаткування, меблі;
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- транспорт
для перевезення харчових продуктів, продовольчої
сировини, напівфабрикатів і готових страв;
- послуги зі здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень,
обладнання, меблів, що надані КГХ, технічного нагляду за
інженерними комунікаціями;
- послуги з охорони матеріальних цінностей в неробочий час тощо.
3.2 Матеріальні цінності, наданні КГХ, обліковуються на
балансі
університету.
Документальне
оформлення,
оприбуткування
товарноматеріальних цінностей здійснюється згідно з нормативними вимогами.
3.3 Структурні підрозділи КГХ здійснюють виробничу діяльність згідно з
меню-розкладками, переліками асортименту страв, які затверджуються
начальником КГХ.
3.4 Працівники КГХ проходять медичне обстеження в установленому
порядку, що відображається в особових медичних книжках.
3.5 Режим роботи КГХ встановлюється з урахуванням графіку навчального
процесу університету і затверджується ректором.
4. Фінансування діяльності КГХ
4.1 Фінансово-господарська діяльність КГХ базується на принципах
самоврядності, внутрішнього госпрозрахунку, організації ведення відповідного
обліку та звітності.
4.2 Після сплати витрат на придбання харчових продуктів та сировини,
податку на додану вартість, реалізована націнка від торгівельної діяльності
продуктами харчування власного виробництва та покупної групи товарів, як за
готівку, так і за безготівковими розрахунками, утворює валові доходи КГХ.
4.3 Валові витрати щомісячно аналізуються та розподіляються згідно
кошторису, затвердженого ректором. При цьому враховується наступне.
4.3.1 Після сплати коштів за патенти на торгівельну діяльність, залишок
спрямовується на статтю “ФОП” субрахунку комплексу, і витрачаються для
виплати, з врахуванням відповідних платежів до бюджету, заробітної плати та
заохочення як співробітників КГХ так і інших співробітників СумДУ.
Планова частина фонду оплати праці КГХ, далі – ФЗП, формується згідно
штатного розпису.
3 метою стимулювання запровадження прогресивних форм організації
праці, підвищення якості обслуговування споживачів, поширення надання послуг
на замовлення фізичних та юридичних осіб, збільшення обсягів реалізації
продукції власного виробництва, високопрофесійного и своєчасного виконання
своїх обов'язків, а також за підвищену складність та напруженість в роботі,
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пов’язаною з забезпеченням харчуванням учасників заходів у відповідності
до п.1.4 Положення, беручи до уваги індивідуальний внесок кожного працівника
в результати роботи, начальник КГХ має право в межах фонду матеріального
заохочення (далі - ФМЗ працівників Комплексу), вносити пропозиції щодо
преміювання працівників КГХ та інших співробітників СумДУ, які
затверджуються наказом ректора.
Начальник КГХ також має право частку коштів розподіляти у якості
матеріальної допомоги на часткову компенсацію витрат на оздоровлення,
навчання, лікування тощо. Остаточне рішення про здійснення зазначених виплат
приймає ректор.
Нижченаведеним встановлюється наступний розподіл вищезазначених
складових ФОП:
- ФЗП та ФМЗ (з нарахуваннями) працівників КГХ - не менше
95,5%;
- ФМЗ (з нарахуваннями) інших працівників СумДУ
- не менше
3,0%;
- Фонд матеріальної допомоги
- до 1,5%;
4.3.2 Не менше 3% коштів (від товарообігу ) спрямовуються на статтю
“ інші витрати “ субрахунку комплексу і витрачаються на придбання інвентарю
та обладнання, спецодягу, оплату експлуатаційних послуг, поточного ремонту та
обслуговування обладнання тощо.
4.4 КГХ здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік
результатів своєї діяльності, складає бухгалтерські звіти та податкові декларації.
Відповідальність за додержання правил організації бухгалтерського податкового
обліку достовірність звітності несе начальник КГХ і заступник головного
бухгалтера університету по обліку громадського харчування.
5. Прикінцеві положення.
5.1 Контроль за дотриманням порядку ведення торгової, фінансової
діяльності та якості надання послуг споживачам здійснюють, у вигляді планових
та позапланових перевірок та ревізій, відповідні служби університету, органи
громадського самоврядування, профспілкові організації .
5.2 Дія цього Положення не розповсюджується на підрозділи громадського
харчування Шосткінського та Конотопського інститутів СумДУ та
підпорядкованих їм коледжів та технікумів,
які діють за окремими
Положеннями.
5.3 Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
5.4 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситься наказом ректора
або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.
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5.5 Визначити таким, що втратило чинність відповідне Положення яке
прийнято Вченою радою 17 травня 2006р. (Протокол №10).
5.6 Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за
рішенням вченої ради.

