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Про перерозподіл посадових
обов’язків

З метою ефективного забезпечення поточної організації, координації
діяльності СумДУ, розмежування напрямів роботи та функцій посадових осіб
ректорату
НАКАЗУЮ:
1.Покласти на проректора з НПР Король О.В. обов’язки, у тому числі з
організації позанавчальної діяльності.
2. Визначити функції проректора з НПР та організації позанавчальної
діяльності Король О.В. щодо:
- реалізації завдань громадянського, національного, морально - правового,
естетичного та екологічного виховання;
- сприяння ефективній роботі органів студентського самоврядування;
- контролю науково-методичного, матеріально-технічного та кадрового
забезпечення позанавчальної діяльності в університеті;
- здійснення планування, координації і контролю діяльності структурних
підрозділів, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні, а також
координації
діяльності
Конотопського
і Шосткінського інститутів,
технікумів та коледжів, що входять до складу університету за закріпленими
напрямками роботи;
- координації питань щодо стипендіального забезпечення, в т. ч. розподілу
та реалізації фонду матеріальної допомоги та заохочення.
- організації та контролю культурно-масової роботи в університеті;
- організації поточної роботи в гуртожитках, включаючи господарське
забезпечення, розподіл і забезпечення місцями у гуртожитках осіб, що
навчаються;

- координації та контролю роботи комплексу громадського харчування
СумДУ;
- організації роботи, пов'язаної з соціальним супроводом студентів пільгових
категорій;
- забезпечення умов для залучення студентської молоді до здорового способу
життя, координації діяльності волонтерського руху університету;
- сприяння роботі кураторів академічних груп.
3. Проректору з НПР та організації позанавчальної діяльності безпосередньо
підпорядкувати:
- відділ соціальної роботи зі студентською молоддю;
- студмістечко(в т.ч. відділ по роботі зі студентською молоддю у гуртожитках,
адміністраторів гуртожитків та весь підпорядкований їм персонал, за винятком
електриків);
- культурно-мистецький центр;
- відділ позанавчальної роботи;
- комплекс громадського харчування;
- функціонально підпорядкувати помічника ректора.
4. На проректора покласти виконання обов'язків :
- члена вченої ради СумДУ;
- члена конференції трудового колективу СумДУ:
- члена ректорату СумДУ;
- голови комісії з профілактики правопорушень;
- голови наглядової ради студентського самоврядування;
- голови ради кураторів;
- голови ради з питань харчування.
5. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести цей наказ у
електронному вигляді до структурних підрозділів університету.
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