Міністерство освіти і науки України
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Про додаткові платні послуги
в студмістечку СумДУ

На виконання наказу ректора від 18.02.2013 №125-1 «Про надання
платних послуг студентськими гуртожитками», керуючись постановою КМУ
№796 від 27.08.2010р. «Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм
власності», та з метою покращення фінансового забезпечення заходів,
спрямованих на підтримку та розвиток студмістечка, соціально-побутових
умов проживання осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках
університету, а також для вдосконалення механізмів фінансово-економічної
діяльності при наданні платних послуг гуртожитками студмістечка
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уточнений перелік додаткових платних послуг, які можуть
надаватись студмістечком:
1.1. Проживання в гуртожитках приїжджих осіб, які навчаються в СумДУ:
студентів ЦЗДВН, слухачів ФПК і ПО, ДДО СумДУ;
абітурієнтів під час вступних іспитів до СумДУ;
осіб, які навчаються в інших навчальних закладах та проживають у
гуртожитку згідно з рішенням ректора;
осіб, які направлені у відрядження до університету;
працівників інших навчальних закладів, установ та організацій, які
проживають у гуртожитку згідно з рішенням ректора;
1.2. Надання у тимчасове користування актової зали гуртожитків №2, №3,
№4, №5.
1.3. Надання у тимчасове користування
лекційних аудиторій в
гуртожитках №4, №5.
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1.4. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого
обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів
згідно акту про відшкодування матеріальних збитків.
1:5. Надання у тимчасове користування особам, які проживають у
гуртожитках, предметів побутового призначення, електрообладнання.
1.6. Ремонт та облаштування житла.
1.7. Надання перукарських послуг.
Облік коштів від наданих платних послуг вести у тому числі на
субрахунку студмістечка.
Розрахунок за надання послуг, які перераховані в п.1.1 наказу проводиться
за механізмами, визначеними наказом ректора від 03.07.2012 №561-1 «Про
встановлення граничних розмірів плати за проживання у студентських
гуртожитках СумДУ».
Планово-фінансовому відділу, проректору з НПР та ОПД Король О.В.:.
- розробити та затверджувати у встановленому порядку кошториси за
надання платних послуг, які зазначені у п.п.1.2-1.7
- розробити форми договорів, щодо надання послуг за п.п.1.2-1.3 та
п.1.1 в частині укладання договорів з установами та організаціями.
Проректорам Король О.В., Касьяненко В.О. передбачити, у разі
необхідності, розробку окремих положень, іншої нормативної
документації, щодо надання зазначених у п. 1 додаткових платних послуг.
Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести наказ до зазначених
в ньому посадових осіб.
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