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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Про зміни до положення
про облікову картку
комп’ютеризованого робочого місця

З метою впорядкування обліку комп’ютерної техніки СумДУ
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення «Про облікову картку комп’ютеризованого робочого місця»
затвердженого наказом ректора СумДУ №31-І від 22.02.2000р:
1.1. Абзац 1 підрозділу 1.2 Перелік основних термінів, які зустрічаються в Положенні,
викласти в наступній редакції:
Комп’ютер – системний блок (придбаний, або складений із комплектуючих) за
яким закріплюється окремий інвентарний номер.
Зовнішні пристрої Комп’ютера (Монітор, Клавіатура, Маніпулятор миша, принтер
та інше) мають власні інвентарні номери.
1.2. Абзац 8 підрозділу 1.2 Перелік основних термінів, які зустрічаються в Положенні,
викласти в наступній редакції:
Облікова картка комп’ютера – документ, який містить в собі інформацію про
склад внутрішніх пристроїв Комп’ютера, їх серійні (заводські) номери, інформацію про
документи, згідно яких відбувались зміни пристроїв. Форма облікової картки Комп’ютера
наведена у Додатку 3.
1.3. Підрозділ 2.13 викласти в наступній редакції:
У разі виявленого факту порушення пломб, або механічного пошкодження
Комп’ютера приймаються такі заходи: призупинення ремонту, модернізації, списання
складових частин Комп’ютера та інших робіт до отримання пояснювальних записок від
осіб відповідальних за збереження та експлуатацію даного Комп’ютера.
В подальшому виконується технічна експертиза Комп’ютера фахівцями ЦТОІС та
ЦКТ за рахунок спеціальних коштів субрахунку підрозділу у користуванні якого
знаходиться даний Комп’ютер (вартість робіт визначається кошторисом затвердженим у
встановленому порядку).
У разі виявленої невідповідності наявній конфігурації Комп’ютера, щодо винної
особи застосовуються стягнення коштів за відсутні або невідповідні складові частини,
згідно законодавства України.
2. Головному бухгалтеру Коваленко В.В. з 01.03.2011р. вести облік комп’ютерної техніки згідно
змін до Положення «Про облікову картку комп’ютеризованого робочого місця».
3. Начальнику ЦКТ Півню А.Г. підготувати до 01.08.2011р. нову редакцію Положення про
облікову картку комп’ютера.
4. Завідувачу загальним відділом Кучерук Д.В. довести наказ до вищезазначених відповідальних
осіб у електронному вигляді.
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Додаток 3

Облікова картка комп'ютера
Інвентарний №/
Cерійний №:

*

Адреса розташування:
корпус

аудиторія

Кафедра, служба,
підрозділ:
Факультет:
Дата виробництва:
Дата введення в
експлуатацію:
Матеріально
відповідальна особа:

№
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Найменування
Процесор
Материнська плата
Блок живлення
Корпус
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8
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Слот 1
Слот 2
Слот 3
Слот 4
Слот 5
Слот 6
Слот 7
Слот 8
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16

Привод HDD
Привод HDD
Привод HDD
Привод HDD
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21
22

Привод
Привод
Привод
Привод
Привод
Кардрідер

Телефон службовий:
Телефон мобільний:
Відомості про конфігурацію комп'ютера
Базові пристрої
Модель
Серійний номер

Вартість акт №

Примітка

Оперативна пам'ять

Приводи HDD

Приводи (CD/DVD, FDD, SSD, кардрідер)

Плати розширення PCI, PCI-E, AGP
(відео плата, звукова плата, тюнер TV/FM, мережева плата, контролер IDE/SATA/USB/COM/LPT)
23 Bідео плата
24
25
26
27
MAC адреси мережевих карт
№ Позиція пристрою
1
2
Карту складено:
Системний блок
опломбовано:

Примітка

Склав:

