


 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ господарсько-договірної роботи,  
тендерних та орендних відносин 

 
1. Загальні положення 
  

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і 
відповідальність відділу господарсько-договірної роботи, тендерних та орендних 
відносин Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна (далі по тексту — «Відділ»), а також взаємовідносини відділу 
з іншими підрозділами університету.  

1.2. Відділ є структурним підрозділом бухгалтерії, створюється  і ліквідується 
за рішенням ректора університету. 

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру 
університету. Загальний контроль за виконання завдань та функцій відділу здійснює 
заступник головного бухгалтера.  

1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників відділу 
затверджуються ректором в установленому порядку.  

1.5. Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
іншими нормативно-правовими документами, Статутом, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора і цим Положенням.  

1.6. Відділ очолює начальник відділу. На період відсутності начальника 
відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із 
працівників відділу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами.  

1.7. Усі працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади 
ректором університету в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством 
та правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

1.8. Відділ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності 
посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними 
певних завдань і функцій.   

1.9. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником 
відділу, затверджується ректора університету і вводяться в дію наказом ректора 
університету. 

 
2. Завдання 
 

Основними завданнями відділу є: 
2.1. Здійснення заходів щодо організації комплексного вивчення й аналізу 

регіонального ринку товарних, освітніх, науково-технічних та інших ресурсів, 
перспектив їх розвитку з метою забезпечення університету товарами, послугами та 
роботами, необхідними для безперебійної роботи університету та надання якісних 
освітніх послуг, забезпечення керівництва університету та його підрозділів 



отриманою інформацією для розробки і реалізації стратегії і тактики ринкової 
поведінки університету.  

2.2. Збір та обробка інформації для проведення конкурсних торгів та 
забезпечення університету всіма необхідними товарами, послугами та роботами, їх 
документування.  

2.3. Документування орендних відносин, розрахунок орендної плати, плати за 
комунальні послуги, пені, контроль за виконанням умов договорів оренди.  

2.4. Організація рекламної діяльності та розробка комплексу заходів щодо 
зв’язків із громадкістю з метою формування і підтримки іміджу університету (у 
тому числі за кордоном). 

 
3. Функції 
 

3 метою виконання покладених на відділ завдань відділ:  
3.1. Документально оформляє операції з оренди державного майна. Укладає 

договори оренди, веде облік договорів оренди, готує необхідні документи у разі 
заборгованості орендної плати з подальшою передачею у юридичний відділ для 
проведення претензійно-позовної роботи. 

3.2. Проводить щомісячні розрахунки орендної плати орендарів, плати за 
комунальні послуги та відшкодування витрат балансоутримувача. 

Відділ, у разі несвоєчасної сплати орендних платежів, плати за комунальні 
послуги та відшкодування витрат балансоутримувача нараховує орендарям пеню. 

3.3. Забезпечує збір та систематизацію інформації щодо підприємств-
постачальників, ремонтно-будівельних та інших організацій, що можуть продавати 
товари, виконувати роботи та надавати послуги. 

3.4. Здійснює збір інформації з кафедр, відділів та підрозділів університету 
щодо потреб у товарах, роботах, послугах та узагальнення даних.  

3.5. Складає плани закупівель та графіки проведення конкурсних торгів. 
3.6. Проводить конкурсні торги на закупівлю товарів, робіт, послуг за 

державні кошти. 
3.7. Укладає договори із постачальниками (виконавцями) та підтримує з ними 

зв’язки.  
3.8. Готує щоквартальні звіти до Міністерства освіти і науки України про 

проведені закупівлі, про ефективне використання нерухомого державного майна, 
що знаходиться на балансі університету.  

3.9. Здійснює рекламну діяльність.  
3.10. Бере участь у профорієнтаційній роботі.  
3.11. Завдання та функції відділу можуть бути змінені й доповнені у процесі 

діяльності відділу, згідно чинного законодавства. 
 
 
 
 



  
4. Структура відділу 
  

Структура і штати відділу господарсько-договірної роботи, тендерних та 
орендних відносин передбачає: 

4.1.Начальник відділу. 
4.2. Юрисконсульт відділу.  
4.3. Фахівець I категорії (займається діяльністю в сфері орендних відносин). 
4.4. Фахівець I категорії (займається діяльністю щодо договірних відносин). 
Для виконання окремих завдань відділ може додатково залучати фахівців 

планово-економічного відділу та інших підрозділів. 
 

5. Права та обов’язки 
 

Відділ має право:  
5.1. Одержувати своєчасно в установленому порядку від структурних 

підрозділів університету документи, необхідних для виконання робіт, які входять до 
компетенції відділу.  

5.2. Представляти університет в організаціях і установах при вивченні і 
розв’язанні питань діяльності університету, вести відповідне листування.  

5.3. Подавати на затвердження керівництву університету:  
- поточні, середньострокові та довгострокові плани роботи та прогнози 

розвитку науково-виробничої діяльності університету;  
- плани та заходи щодо державних закупівель, орендних відносин та 

підтримки іміджу університету.  
5.4. Обов’язками відділу господарсько-договірної роботи, тендерних та 

орендних відносин є реалізація покладених на нього функцій. 
 

6. Відповідальність 
  

Працівники відділу несуть відповідальність за:  
6.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на відділ завдань і функцій.  
6.2. Невиконання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-

нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.  
6.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 

питань, що належать до компетенції відділу. 
 

7. Взаємовідносини з іншими підрозділами 
 

Відділ взаємодіє:  
7.1. 3 відділом бухгалтерського обліку з питань: 
7.1.1. Отримання: 




