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Внесення змін до Наказу
ректора СумДУ
№ 134-1 від 20.02.2015 р.
Міжнародне визнання України у всіх галузях економіки може забезпечити
тільки такий персонал, кваліфікація якого відповідає рівню вимог, прийнятому в
міжнародному співтоваристві й визнається у світі. Для забезпечення населення
Сумського регіону компетентними фахівцями, що відповідають вимогам до
сертифікації персоналу за кваліфікаціями, передбаченими Схемою реєстрації
персоналу Європейської організації якості
НАКАЗУЮ:
1. Для забезпечення конкурентоспроможності надання додаткових освітніх
послуг Навчально-методичним центром з підготовки до сертифікації персоналу
з менеджменту (далі - ЦПСП) відповідно до п. 5.6.4 «Положення про
навчально-методичний центр з підготовки до
сертифікації персоналу з
менеджменту», який затверджено Наказом ректора СумДУ № 134-1 від
20.02.2015 р. (далі Положення), п. 5.6.3 Положення на період з 2015 р. до
2020 р. викласти в наступній редакції: після сплати податків, обсяги яких
розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено
законодавством),
5%
коштів
спрямовується
на
відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення
діяльності Центру;
відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці безпосередніх
виконавців робіт, на оплату праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно
із затвердженою методикою) в частині забезпечення надання платних послуг,
на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням показника
питомої
ваги комунальних послуг у загальному
обсязі
фінансування
університету в попередньому календарному році) та на інші витрати за
кошторисом; 2,5 % - на субрахунок кафедри управління, 2,5 % - на
субрахунок кафедри ТМВІ. Частка коштів, що залишилася, спрямовується на

субрахунок Центру, з яких 80 % - на оплату праці керівництва Центру, матеріальне
стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у тому числі, інших
структурних підрозділів університету, які сприяють виконанню робіт, а 20 % - на
інші витрати, що забезпечують відповідну діяльність Центру.
2. Начальнику загального відділу довести наказ до відома кафедр та відповідних
структурних підрозділів університету.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Бріжатого О. В.
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