
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

12.05.2011 № 967 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 

про сектор супроводження договорів  

відділу бухгалтерського обліку та звітності   

управління бухгалтерської служби 

 

1. Сектор супроводження договорів (надалі – сектор) є структурним 

підрозділом відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

бухгалтерської служби. 

 2. У своїй діяльності сектор керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Регламентом  та рішеннями Національної ради, цим Положенням, 

положеннями  про відділ бухгалтерського обліку та звітності, про фінансово-

економічне управління та іншими нормативними актами.   

3. Основними завданнями сектору є: 

- опрацювання, перевірка наданих договорів на предмет відповідності 

законодавству, вимогам Державного казначейства України, умовам тендерної 

документації, наявності ознак поділу предмета закупівлі; 

- реєстрація, облік та зберігання укладених договорів, пов’язаних із 

забезпеченням діяльності Національної ради; 

- здійснення обліку і контролю видатків та фінансового забезпечення 

укладених договорів; 

- облік юридичних і фінансових зобов’язань в межах затвердженого 

кошторису на рік; 

- опрацювання, перевірка наданих рахунків, актів виконаних робіт та 

накладних на предмет відповідності укладеним договорам та їхнє оформлення 

на проведення оплати; 

- надання пропозицій щодо раціонального використання коштів, 

черговості оплати та виконання договорів. 

 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:  

- здійснює облік, реєстрацію та зберігання оригіналів укладених 

договорів на утримання Національної ради; 

- бере участь в опрацюванні та укладанні договорів, погоджує проекти 

договорів на предмет відповідності законодавству, вимогам Державного 

казначейства України, умовам тендерної документації, наявності ознак поділу 

предмета закупівлі; 
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- складає та надає в Державне казначейство України реєстри юридичних 

зобов’язань згідно з укладеними угодами в межах кошторису та плану 

асигнувань, а також реєстрів фінансових зобов’язань та здійснення їх 

систематизації і зберігання; 

- аналізує виконання юридичних та фінансових зобов’язань за кодами 

економічної класифікації з метою додержання термінів та затвердженого 

кошторису на рік, внесення пропозицій щодо раціонального та 

збалансованого використання коштів; 

- забезпечує своєчасну та повну оплату укладених договорів в межах 

виділених асигнувань; 

- аналізує та контролює неоплачені зобов’язання за договорами для 

раціонального розподілу виділених асигнувань за кодами економічної 

класифікації видатків; 

- надає консультації з економічних питань щодо порядку виконання 

умов договорів та надання методичної допомоги щодо оформлення 

фінансових документів; 

- готує  та надсилає до Міністерства фінансів України дані про стан 

розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та 

житлово-комунальні послуги; 

- готує оперативні аналітичні дані за укладеними договорами.  

 

5. Сектор має право: 

- одержувати  від структурних підрозділів, підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього 

завдань; 

- брати участь у роботі робочих груп Національної ради з питань, які 

стосуються компетенції сектору; 

- вносити керівництву пропозиції з питань удосконалення роботи свого 

підрозділу;  

- повертати на доопрацювання чи заміну договори та документи на їх 

оплату, що не відповідають вимогам чинного законодавства, наказам 

Міністерства фінансів України та Державного казначейства України, 

Бюджетному кодексу України. 

 

6. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику відділу 

бухгалтерського обліку та звітності.  

 

7. Сектор очолює завідувач. 

Завідувач сектору призначається на посаду наказом голови 

Національної ради на підставі рішення конкурсної комісії чи на інших 

підставах, визначених Законом України «Про державну службу». 

 На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який 

має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста та стаж роботи за спеціальністю в державній службі не менше 3-х 
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років або стаж роботи в інших сферах економіки не менше 5 років, вільно 

володіє державною мовою. 

Звільняється з роботи відповідно до чинного законодавства. 

 

8. Завідувач сектору супроводження договорів відділу бухгалтерського 

обліку і звітності: 

- організовує та контролює роботу сектору, забезпечує виконання 

покладених на сектор завдань;  

  - аналізує та контролює неоплачені зобов’язання за договорами для 

раціонального розподілу виділених асигнувань за кодами економічної 

класифікації видатків;  

- бере участь у відпрацюванні та укладанні договорів, погоджує проекти 

договорів на предмет відповідності законодавству, вимогам Державного 

казначейства України, умовам тендерної документації, наявності ознак поділу 

предмета закупівлі, тощо; 

- готує оперативну інформацію за укладеними договорами; 

- забезпечує своєчасну та повну оплату договору в межах затверджених 

кошторисних призначень;  

- надає консультації з економічних питань щодо порядку виконання 

умов договорів та надання методичної допомоги щодо оформлення 

фінансових документів; 

- готує  та надсилає до Міністерства фінансів України дані про стан 

розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та 

житлово-комунальні послуги (щомісячно); 

- відповідає за правильність оформлення платіжних доручень на оплату 

товарів, робіт, послуг відповідно до наданої первинної документації;  

- за дорученням керівництва представляє Національну раду у відносинах 

з іншими підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до 

компетенції сектору.  

Завідувач сектору супроводження договорів несе відповідальність за 

виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх повноважень. 

 

9. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної 

роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору супроводження 

договорів у складі відділу бухгалтерського обліку та звітності, забезпечує їх 

сучасними засобами оргтехніки, телефонним зв’язком, окремим приміщенням 

транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковим матеріалом, іншими посібниками.  

 


