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ПОЛОЖЕННЯ 
про організацію договірної роботи в ПВНЗ »МАЕМ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про організацію договірної роботи в ПВНЗ »МАЕМ» 
(далі - Положення) встановлює основні вимоги до підготовки, обробки в 
структурних підрозділах, візування і зберігання договорів, які створюються в 
процесі діяльності ПВМЗ «МАЕМ» /далі Академія/.

1.2 Положення розроблене і затверджене з метою систематизації і приведення в 
належний стан договірної роботи Академії.

1.3. Вимоги викладені в Положенні про організацію договірної роботи в 
Академії є обов’язковими до виконання усіма співробітниками Академії.

1.4. Договір/угода (далі - договір) - це документ який встановлює, змінює або 
припиняє правовідносини між Академією та іншими (юридичними і фізичними) 
сторонами.

У поняття «договір» включається:
основний договір; 
додатки до нього; 
додаткові угоди;
акти прийому-передачі товарів, виконаних робіт, (наданих послуг) тощо; 
інші документи, які створюються під час виконання договору.

1.5. Академія укладає два види договорів ( в т.ч. і додаткові):
1.5.-1 Створені Академією - типові договори Академії, що розробляються на 

підставі чинного законодавства та стосуються діяльності Академії з напрямків 
Статутних вимог.

Облік і реєстрація договорів ведеться договірним відділом Академії у 
слідкуючій послідовності:

1.5.-1.1. Договори про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом 
та юридичною особою реєструються в журналі реєстрації договорів про співпрацю ( в 
т.ч. з «контрактерами»). Договора складаються у двох примірниках. Один примірник 
залишається у юридичної особи/в т.ч. контрактера), другий залишається в договірному 
відділі.

1.5.-'1.2. Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та 
фізичною (юридичною) особою по навчанню студентів в т.ч. іноземних громадян і осіб 
без громадянства реєструються в журналі реєстрації договорів про надання освітніх 
послуг (в т.ч. іноземним громадянам і осіб без громадянства).



Договори складаються в чотирьох примірниках, (з яких один примірник
передається в бухгалтерію під підпис, другий примірник передається в деканат під 
підпис, третій примірник вручається студенту під підпис, четвертий залишається в 
договірному відділі.)

1.5.-1.3. Договори в сфері службової таємниці та матеріальної 
відповідальності відносяться до діяльності відділу кадрів та бухгалтерії Академії. 
Вони складаються в 2-х примірниках і є обов’язковими при працевлаштуванні 
працівників на роботу (дотримання службової таємниці) та осіб, що визначені 
матеріально- відповідальними (повна матеріальна відповідальність чи часткова) згідно 
наказів та розпоряджень ректора Академії.

1.5.-1.4. Договори, підготовлені постачальниками товарів, робіт, послуг 
тощо (далі - контрагент) реєструються в журналі реєстрації господарських 
договорів, про проведення практики, цивільно-правових тощо/. Договора складаються 
в трьох примірниках в т.ч. один примірник договору залишається в договірному 
відділі, другий передається в бухгалтерію, третій передається в структурний підрозділ 
для контролю та виконання.

По Договору, що підготовлений постачальником, після надходження до 
академії, ректор визначає виконавця, який супроводжуватиме такий договір до його 
укладення, виконання та контролю.

Типові договори готуються виконавцем Fia підставі письмової вказівки 
ректора або за вказівкою проректора Академії за дорученням ректора та є 
обов’язковим для затвердження Вченою радою ПВНЗ «МАЕМ» та оголошуються 
наказом ректора.

1.6. Супровід договору полягає в наступному:
оцінка договору (аналіз змісту) та підготовка (добір) необхідних документів;
узгодження із зацікавленими службами та візування;
подання договору на підпис керівництва;
відправка (передача) договору контрагентові;
передача договору на зберігання;
передача договору для реєстрації виконання.

1.6.1. Оцінка договору (аналіз змісту) полягає в його оцінці відносно технології 
роботи за договором, ціни договору, умов поставки товару, виконання робіт, надання 
або отримання послуг та інших специфічних умов, що стосуються діяльності Академії.

1.6.2. Узгодження договору полягає в передачі зацікавленим структурним 
підрозділам підготовленого проекту договору для ознайомлення та його погодження 
залежно від компетенції підрозділу (навчально-виробничі, бухгалтерія, юрист тощо).
За наявності зауважень або доповнень до проекту договору, з боку зацікавлених 
підрозділів, за дорученням ректора або проректора, (по вказівці ректора), виконавець 
погоджує з контрагентом і вносить відповідні поправки до проекту договору.

2. Розробка, погодження та підписання договорів

2.1. Погодження відбуваються шляхом письмового візування службової записки 
на ім’я ректора /проректора/ Академії в наступному порядку:

*

1. Безпосереднім керівником виконавця.



2. Проректором, якому безпосередньо підпорядкований відповідний структурний 
підрозділ.

3. Керівником юридичної служби.
4. Зацікавленими підрозділами або посадовими особами, при необхідності, якщо 

це визначено письмовою вказівкою.
5. Головним бухгалтером або заступником головного бухгалтера/ в матеріальних 

договорах.

2.2. Після погодження - проект договору вноситься ректору Академії для 
розгляду та підпису разом з матеріалами підготовки такого проекту наказу (копія 
погодження -  в 3-х примірниках - 1 -  до договору, 2 - ректору, 3 - в канцелярію).

2.3. Після підписання Договору виконавцем (особою, якій доручено підпис 
Договору) останній реєструється в договірних журналах реєстрації договорів в 
договірному відділі. Журнали реєстрації договорів є документами з обмеженим 
користуванням (ДОК), проходять реєстрацію в канцелярії Академії та входять до 
номенклатури справ договірного відділу.

3. Направлення (передача) договору контрагентові.

3.1. Якщо підписаний договір надійшов до Академії від контрагента - один 
екземпляр після підпису ректором Академії та реєстрації спрямовується 
контрагентові, а завізований екземпляр передається на зберігання.

3.2. Якщо договір підписаний тільки зі сторони Академії, два примірники
договору направляються для підписання контрагентові. Договір надсилається поштою 
(рекомендованим листом) або передається кур'єром під підпис представникові 
контрагента.

3.3. Підписаний договір направляється контрагенту для підпису безпосередньо 
до виконавця після попередніх переговорів та обов'язково скеровується по 
супровідному листу.

4. Передача договору для виконання, контролю та зберігання після 
підписання:

4.1. Оригінал договору за яким Академія здійснює оплату або отримує кошти чи 
матеріальні цінності (оплатний договір), отримує бухгалтерія Академії, яка контролює 
хід виконання / копія - в договірному відділі/ копія в структурному підрозділі, що 
готував договір.

4.2. Договори про надання освітніх послуг передаються для виконавця згідно 
вимог п.п. 1.5.1.1 та 1.5.1.2.

4.3. Оригінал договору щодо практики (стажування) студентів зберігається у 
відділі практики/ копія- в договірному відділі/.

4.4. Договори щодо співпраці з іншими навчальними закладами та 
іншими організаціями з питань навчального процесу виконання здійснює навчально- 
методичний відділ /копія - в договірному відділі/.

4.5. Усі інші договори немайнового характеру та які не містять 
майнових зобов'язань щодо Академії, виконуються та контролюються за ходом 
виконання структурними підрозділами, що відповідальні за їх створення/ копія — в 
договірному відділі/.



5. Особливості укладання договорів, за якими академія сплачує кошти:
5.1. Виконавець, до підписання договору повинен витребувати у постачальника 

товарів, робіт, послуг копії документів:
5.2. Від постачальника платника податків на загальних підставах:

- свідоцтво про державну реєстрацію;
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
- довідка про взяття на облік платника податків (форма -4 ОПП);
- свідоцтво про взяття на облік платника податку на додану вартість;
- дозвільні документа^ ліцензії, сертифікати відповідності, свідоцтва тощо), залежно від 
виду робіт, товарів, послуг (при необхідності).

5.3. Від постачальника, платника єдиного податку (іншої спрощеної форми 
оподаткування):
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ (за наявності);
- довідка про взяття на облік платника податків (форма -4 ОПП);
- квитанції про сплату єдиного (фіксованого податку) з початку поточного року;
- дозвільні документа^ ліцензії, сертифікати відповідності, свідоцтва тощо), залежно від 
виду робіт, товарів, послуг (при необхідності).

5.4. На всіх стадіях проходження договору керівник структурного підрозділу як 
виконавець, несе персональну відповідальність за його своєчасне проходження.

6. ВИКОНАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ.

6.1. По виконанню матеріальних договорів головний бухгалтер Академії 
проводить їх аналіз та доповідає ректору Академії доповідною запискою не пізніше 
ніж до 01.06. та 10.01 кожного наступного року.

За наказом Ректора Академії доповідна записка розглядається комісією 
Академії та по кожному договору складається заключения за підписами членів 
комісії, про що інформується ректор Академії.

6.2. Під час виконання посадових обов’язків та у випадку встановлення 
неналежного виконання договору (договорів), що носить правовідносини 
майнового характеру, головний бухгалтер (особа, що його замінює) Академії 
службовою запискою негайно інформує ректора Академії. Своїм рішенням ректор 
Академії доручає здійснити перевірку неналежного виконання договору 
(договорів), в т.ч. комісійно, що визначається письмовою його вказівкою або 
відповідним наказом.

6.3. Щорічно (до 10 січня кожного наступного року) бухгалтерія академії та 
договірний відділ здійснюють звірку наявних договорів, що несуть майновий характер, 
по їх виконанню про що інформує службовою запискою ректора Академії.

6.4. Для виконання та зберігання договорів, в підрозділах відповідальних за 
зберігання договорів, визначається співробітник відповідальний за їх збереження.

Договори, які були передані на зберігання в порядку, передбаченому п.п. 4 
Положення, сортуються і зберігаються за предметом договору



6.5. Договори зберігаються упродовж усього терміну їх дії, а також, упродовж 
трьох років, після закінчення строку їх дії.

7.1. Відповідальність за ведення договірної роботи в підрозділі несе керівник 
структурного підрозділу.

7.2. За підготовку і супровід договору, а також за складання та виконання 
документів, які створюються під час виконання договору, персональну 
відповідальність несе керівник структурного підрозділу та виконавець за договором.

7.3. Притягнення до відповідальності, застосування стягнень за порушення цього 
Положення і договірної дисципліни здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України.

7.4. До порушників договірної дисципліни можуть бути застосовані такі 
стягнення як догана та звільнення (ст.147 КЗоТ України) та відповідно до Цивільного 
кодексу України, з порушника договірної дисципліни Академія має право стягнути 
збиток, заподіяний його неправомірними діями в т.ч. і в судовому порядку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ.

Проректор з 
організаційно- 
правових питань

Юрист


