ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення вченої ради НТУ «ХПІ»
від «28» лютого 2020 р., № 2

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФОРМУВАННЯ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення регламентує порядок формування накладних витрат
науково-дослідної частини (далі НДЧ) Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» (далі НТУ «ХПІ») та
розміри відрахувань до них.
1.2. Накладні витрати НДЧ університету складаються із накладних витрат
наукових структурних підрозділів проводяться відрахування від
держбюджетної та позабюджетної тематики, а також від виконання робіт за
міжнародними науково-дослідними роботами та грантами.
1.3. Накладні витрати НДЧ призначаються для організації та проведення
планового, бухгалтерського, інформаційного, кадрового, режимного,
метрологічного та іншого супроводження виконання та впровадження
наукових робіт.
2. СТАТТІ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ
Основними статтями накладних витрат є:
- витрати, пов’язані з управлінням (витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати працівників апарату управління, які
обслуговують наукові підрозділи, включаючи будь які види грошових і
матеріальних доплат; відрахування на державне соціальне страхування,
відрахування на пенсійне страхування, відрахування до фонду сприяння
зайнятості населення, витрати на придбання матеріалів, інструментів та
інших засобів та предметів праці для утримання будинків, споруд загального
призначення, проведення поточного ремонту і технічного обслуговування
основних фондів загального призначення, оплата службових відряджень у
межах норм, передбачених законодавством, оплата зв’язку, засобів
сигналізації, обчислювальної техніки, оплата
робіт та послуг
консультативного та інформаційного характеру, пов’язаних із забезпеченням
діяльності організації , оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів
для ведення господарської діяльності);
- витрати громадянам за виконання робіт (надання послуг) згідно
договорам цивільно-правового характеру;
- витрати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт, в тому
числі з актуальних проблем розвитку науки і техніки;
витрати на винахідництво та раціоналізацію, включаючи витрати на
проведення
дослідно-експериментальних
робіт,
виготовлення
та
випробування моделей і зразків, витрати на патентування і сертифікацію
продукції;
- витрати на підготовку (навчання) та перепідготовку кадрів;
- витрати на науково-технічну інформацію, в тому числі придбання
науково-технічної літератури в університетську бібліотеку, друкарські
витрати на видання наукових праць, наукових журналів, монографій, витрати
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на організацію наукових конференцій та інших офіційних заходів, витрати на
участь університету у виставках, ярмарках, витрати на рекламу;
- витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони;
- витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки;
- видатки на оплату службових відряджень у межах норм,
передбачених законодавством;
- придбання обладнання для забезпечення супроводження виконання
наукових робіт;
- інші витрати
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ НАКЛАДНИХ
ВИТРАТ
3.1. Формування накладних витрат за позабюджетну діяльність
здійснюється виключно за позабюджетні кошти.
Розмір накладних витрат для НДР, які виконуються на замовлення
державних наукових фондів і органів центральної влади та фінансуються за
рахунок Державного бюджету України встановлюються Замовником.
3.2. Планово-фінансовий відділ університету щорічно надає завідувачу
НДЧ фактичний кошторис накладних витрат за минулий рік.
3.3. Накладні витрати наукових структурних підрозділів витрачаються
згідно кошторисів, які узгоджуються з проректором з наукової роботи.
3.5. Розмір відрахувань на накладні витрати НДЧ університету
переглядається щорічно з внесенням при необхідності відповідних змін у
встановленому порядку.
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