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ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ обліку та розрахунків зі студентами 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ обліку та розрахунків зі студентами (далі Відділ) є 

структурним підрозділом Управління бухгалтерським обліком і 

звітності (далі Управління) Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини “Україна” (далі – Університет). 

1.2. Відділ підпорядкований головному бухгалтеру. 

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Статутом Університету, цим 

Положенням, положенням про управління економічного 

планування, наказами і розпорядженнями Президента Університету, 

проректора з фінансово-економічної роботи.  

1.4. Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з планами роботи, 

які складаються на рік. 

 

2. Основні завдання Відділу 

2.1. Ведення первинної документації (угод) по розрахунках із 

студентами та іншими замовниками. 

2.2. Ведення інформаційної бази даних по студентах та інших 

замовниках. 

2.3. Облік сум наданих послуг, пільг та знижок, а також заборгованості 

студентів та інших замовників. 

2.4. Надання звітності керівництву. 

2.5. Контроль за обґрунтованістю надання знижок та пільг студентам. 

2.6. Вдосконалення інформаційної системи обліку. 

 

3. Головні функції Відділу 

3.1. Розробка та впровадження форм планової, облікової та звітної 

документації. 
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3.2. Розробка та впровадження форм контрактів, договорів, положень, 

додатків та наказів пов’язаних з розрахунками за надання платних 

послуг. 

3.3. Укладання та переоформлення угод та додатків до них із студентами 

та іншими замовниками.  

3.4. Ведення бази даних по студентах. 

3.5. Підготовка наказів про зміни у вартості навчання, надання спец 

цінами та знижок, відстрочок оплати та інших. 

3.6. Підготовка матеріалів по наданню та позбавленню спец цінами та 

знижок, по переведенню на місця відрахованих, які навчалися за 

рахунок коштів КМДА. 

3.7. Видача довідок на субсидії студентам. 

3.8. Виписування рахунків-фактур для сплати юридичними особами, які 

виступають замовниками навчання. 

3.9. Планування обсягу наданих освітніх послуг, знижок, пільг, сум 

надходжень. 

3.10. Контроль фактичного виконання обсягу наданих освітніх 

послуг, знижок, пільг, сум надходжень. 

3.11. Контроль рівня заборгованості студентів та надання інформації 

про неї для вжиття заходів. 

3.12. Аналіз надходжень по періодах, аналіз термінів дебіторської 

заборгованості. 

3.13. Складання та надання звітності з усіх питань, що входять до 

компетенції відділу. 

 

4. Права Відділу 

4.1. Отримувати від структурних підрозділів та філій Університету 

необхідну інформацію, що стосується руху студентів та інших 

замовників, а також фінансових розрахунків з ними.( Додаток 1-3) 

4.2. Вносити пропозиції при формуванні наказів, положень, 

нормативних документів, що стосуються діяльності Університету. 

4.3. Здійснювати контроль за дотриманням положень, наказів, 

пов’язаних з функціями відділу. 

5. Взаємодія з підрозділами Університету 

5.1. Відділ у своїй діяльності співпрацює з усіма підрозділами та 

філіями. 
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6. Структура та кадровий склад Відділу. 

6.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з неї наказом Президента Університету за поданням 

головний бухгалтер. 

6.2. Чисельність Відділу затверджуються Президентом Університету 

через затвердження штатного розпису Університету. 

6.3. Розподіл обов’язків між працівниками Відділу здійснюється його 

начальником, узгоджується начальником Управління та 

затверджується у формі посадових інструкцій проректором з 

головний бухгалтер.  

6.4. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за його 

роботу, за виконання всіх завдань і функцій, передбачених цим 

Положенням.  

6.5. За відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба 

тощо) його обов’язки тимчасово виконує уповноважений на це 

працівник. 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер            Журавльова  В.М. 

 


