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1. Загальні положення. 
 

      Відділ нормування праці та нарахування заробітної плати є структурним 

підрозділом Департаменту фінансово-економічної роботи Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини “Україна”. 

У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством, Статутом 

Університету, положенням про Відділ,  наказами і розпорядженнями Президента 

Університету, керівництва. 

 

2. Основні завдання. 

 

2.1  Формування штатного розпису професорсько-викладацького, учбово-

допоміжного    складу та адміністративно-господарського персоналу у 

відповідності до затвердженої структури. 

2.2  Нарахування та виплата заробітної плати працівникам університету. 

2.3  Нарахування та своєчасна сплата податків та внесків на всі види 

соціального страхування. 

2.4  Своєчасне складання та подання звітів до податкової інспекції, пенсійного 

фонду та фондів соціального страхування. 

2.5  Аналіз витрат на фонд оплати праці до затвердженого кошторису. 

2.6  Надання  методичної допомоги та консультацій працівникам стосовно 

розміру ставок та заробітної плати. 

 

3. Функції відділу. 

 

3.1  Розробка та складання штатного розпису професорсько-викладацького та 

учбово-допоміжного складу на навчальний рік у відповідності до 

пропозицій управління навчально-виховної роботи стосовно необхідної 

кількості ставок викладачів по категоріям в залежності від розробленого 

педагогічного навантаження. 

3.2  Ведення особових рахунків співробітників. 



3.3  Супроводження зарплатного проекту з банком щодо формування та 

подання пакету документів для відкриття карткових рахунків та 

виготовлення платіжних карток співробітникам. 

3.4  Нарахування заробітної плати відповідно до поданих табелів обліку 

використання робочого часу, кадрових наказів, листків непрацездатності та 

інших первинних документів. 

3.5  Своєчасне відображення сформованого фонду оплати праці на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

3.6  Виплата нарахованої заробітної плати та сплата до бюджету та цільових 

фондів обов’язкових платежів у строки встановлені чинним 

законодавством. 

3.7  Аналіз, обробка, розрахунок поданих листків непрацездатності та своєчасне 

формування та подання заяви-розрахунку до Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності для фінансування витрат за 

період тимчасової непрацездатності працівників. 

3.8  Складання та своєчасне подання звітів: 

 по податку з доходів фізичних осіб за ф.1-ДФ; 

 звіт про суми нарахованої заробітної плати  застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України по 

Формі №Д4(щомісячно); 

 звіт по коштах загальнообов’язкового соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ф.Ф4-ФССзТВП); 

 про путівки на санаторно-курортне лікування (ф.Ф14(додаток до 

ф.Ф4-ФССзТВП)); 

 відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного 

обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної 

діяльності для подання до Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

 статистичних звітів з праці (ф.1-ПВ, 3-ПВ); 

 консолідований звіт про працевлаштування інвалідів (ф.№10-ПІ). 

 

3.9  Отримання, облік та видача путівок на санаторно-курортне лікування за 

кошти ФСС з ТВП.  

3.10 Ведення обліку розрахунків з Пенсійним фондом стосовно відшкодування 

різниці суми витрат на виплату наукових пенсій. 

3.11 Проведення аналізу витрат на фонд оплати праці факультетів відповідно до 

дохідної частини. 

3.12  Складання та видача довідок працівникам замовленої форми. 

3.13  Архівація та належне зберігання оброблених первинних документів по 

заробітній платі працівників протягом встановленого строку.  

 

4. Права Відділу. 
       

      Для виконання завдань та визначених функцій Відділ має право: 

 отримувати від структурних підрозділів Університету необхідну 

інформацію у межах функцій, покладених на Відділ. 



 здійснювати контроль по фактичному виконанню педагогічного 

навантаження професорсько-викладацького персоналу та відповідності 

заробітної плати  по кафедрам та факультетам Університету. 

 розглядати та вирішувати питання у межах виконання своїх службових 

обов’язків; 

 ознайомлюватися з проектами рішень керівництва університету, що 

стосуються          діяльності відділу; 

 вносити на розгляд керівництва університету пропозиції по вдосконаленню 

роботи, пов'язаної з виконанням завдань Відділу. 
 

 

5. Взаємодія з підрозділами Університету. 

 

Відділ у своїй діяльності співпрацює: 

 управлінням навчально-виховної роботи; 

 управлінням організаційної роботи і контролю; 

 управлінням юридичної та кадрової роботи; 

 іншими структурними підрозділами.     

 

6. Структура та кадровий склад Відділу. 

 

      Структура та чисельність Відділу затверджується Президентом Університету. 

Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з 

неї наказом Президента Університету, за поданням фінансового директора-

головного бухгалтера. 

Розподіл обов’язків між працівниками здійснюється начальником відділу. 

      Начальник Відділу несе персональну відповідальність за роботу, виконання 

всіх завдань і функцій, передбачених Положенням про Відділ. 
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