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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
Суми
Про внесення змін та доповнень до
Положення про порядок розподілу коштів,
отриманих за підготовку студентів денної
форми навчання

15.09.2017 р. наказом ректора №0423-1була введена в дію версія 04 Положення про
порядок розподілу коштів, отриманих за підготовку студентів денної форми навчання (далі
- Положення ). Пілотна апробація довела необхідність певного коригування нормативів,
визначених пп.3.1.1.-3.1.3 та п. 3.9 цього Положення. У зв’язку з вищезазначеним
НАКАЗУЮ:
1. Викласти п. 3.1 Положення в наступній редакції:
«3.1. З метою стимулювання профорієнтаційної роботі інститутів (факультетів) та кафедр з
усіма категоріями абітурієнтів, оптимізації розподілу отриманих за підготовку студентів
денної форми навчання коштів між субрахунками структурних підрозділів, які задіяні в
навчальному процесі з відповідним контингентом студентів, встановлюються
нижчезазначені нормативи (Н) відрахувань коштів спеціального фонду університету на
субрахунки інститутів (факультетів) та кафедр:

№ п/п

Категорія студентів

3.1.1 Студенти-громадяни
України, що навчаються на
умовах
повної оплати
вартості навчання
3.1.2 Студенти-громадяни інших
країн, що навчаються на
умовах повної оплати
вартості навчання
3.1.3 Студенти-громадяни
України, що навчаються за
рахунок коштів державного
бюджету

У тому числі на субрахунки
Нк - для субрахунків
Ні - для субрахунку
інституту (факультету) за кафедр, які забезпечують
навчання студента в
належністю контингенту
розрахунковому семестрі
студентів
6,5%

4%

1%

1%

1,25%

0,65%

При цьому розрахунки за нормативами, що визначені п.п. 3.1.1 та 3.1.2, здійснюються від
обсягу коштів які надійшли за навчання студента на умовах оплати повної вартості
навчання, а за нормативами визначеними п. 3.1.3. розрахунки здійснюються від
розрахункового обсягу коштів спеціального фонду університету, який еквівалентний
відповідному фінансуванню приведеного студента за рахунок коштів державного бюджету,
розрахованого у відповідності до п. 3.5 цього Положення.
Співвідношення коштів, що підлягають зарахуванню на субрахунки певного інституту
(факультету) та кафедр, які були задіяні в навчальному процесі з контингентом студентів
інституту (факультету) відповідно до п 3.1 цього Положення, може бути змінене (в межах
розрахованої суми коштів) наказом ректора за пропозицією директора (декана) інституту
(факультету), погодженою з завідувачами кафедр, які задіяні в навчальному процесі з
контингентом студентів цього інституту (факультету).»
2. Викласти п. 3.9 Положення в наступній редакції:
«3.9. Кошти, які надходять згідно з договорами про підготовку студентів денної форми
навчання на умовах повної оплати вартості підготовки за нормативами п 3.1,
зараховуються на субрахунки кафедр наступним чином:
- фонд матеріального заохочення кафедр -10% (стаття "ФОП");
- інші витрати - 90% (стаття "інші витрати").»
4. Заступнику начальника відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
АкименкоЛ.В. довести наказ до зазначених у ньому посадових осіб та розмістити його в
електронному реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності
університету.
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