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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дане Положення розроблено з метою ефективного ведення претензійно-

позовної роботи у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського (далі - Університет). 

1.2. Положення розроблено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», 

Рекомендацій Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та 

позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», Господарського 

процесуального кодексу України, Конституції України та інших нормативно-

правових актів.  

1.3. До претензійної та позовної роботи відносяться: 

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для 

пред'явлення і розгляду претензій та позовів; 

- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; 

- підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, 

скарги); 

- захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та 

інших спорів в господарському та інших судах; 

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та 

відправка претензійно-позовних матеріалів); 

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; 

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи; 

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної та позовної 
роботи. 

1.4. Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється 

на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів 

державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають 

законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та 

організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за опротестованими 

векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та 

інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на 

заставлене майно. 

1.5. Претензійна та позовна робота в Університеті  сприяє: 

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності; 
- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, 

фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших видів ресурсів; 

- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх 

спричиняють; 
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- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів 

підприємств, установ, організацій що охороняються законом; 

- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань; 

- ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних 

показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням. 

1.6. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського 

спору за домовленістю між собою. 

1.7. Структурні підрозділі Університету, які займаються підготовкою та 

розглядом претензій: рада з питань протидії корупції, відділ кадрів, відділ охорони 

праці, бухгалтерська служба, відділ міжнародного співробітництва,  

Маріупольський коледж, Краматорський коледж, база відпочинку «Лісова», база 

відпочинку «Соняшна» тощо. 

1.8. Відповідальна особа структурного підрозділу за ведення претензійно-

позовної роботи призначається наказом ректора Університету. 

1.9. Юридична служба організовує претензійну і веде позовну роботу; 

представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Університету в 

судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку 

претензіям, що пред'явлені Університету чи Університетом у зв'язку з порушенням 

його майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними 

підрозділами встановленого в Університеті порядку пред'явлення і розгляду 

претензій; аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових спорів. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 

2.1. У разі порушення законних інтересів і прав, з метою безпосереднього 

врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів Університет звертається до 

нього з письмовою претензією. 

2.2. У претензії зазначаються: 

- повне найменування і поштові реквізити заявника (Університету) та 

підприємства, організації, яким претензія пред'являється;  

- дата пред'явлення і номер претензії; 
- обставини, на підставі яких пред'явлено претензію;  

- докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні 
акти; 

- вимоги заявника; 

- сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; 
платіжні реквізити заявника претензії; 

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів. 

2.3. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах 

чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть 

не додаватися до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату 

грошових коштів може додаватися платіжна вимога - доручення на суму претензії. 
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2.4. Претензія, після правової оцінки юридичного відділу, підписується 

ректором Університету та надсилається адресатові рекомендованим листом чи 

вручається під розписку. 

2.5. Структурний підрозділ та юридична служба Університету реєструє 

претензію в журналі обліку претензій, здійснюють контроль за своєчасним 

надходженням відповідей від підприємств та організацій, яким були пред'явлені 
претензії. 

2.6. У разі необхідності може бути надіслано лист-нагадування про 

прискорення надання відповіді на претензію, який підписується в тому ж порядку, 

що і сама претензія. 

2.7. У разі, якщо Університет вважає за необхідне змінити чи розірвати 

договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором. 

2.7.1. Підприємство, установа, організація, яке одержало пропозицію про 

зміну чи розірвання договору, відповідає на неї не пізніше 20 днів після одержання 

пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а 

також у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового 

обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського 

спору. 

2.8. Про фактичне виконання претензії юридичний відділ Університету 

здійснює відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених 

Університетом(додаток 1). 

2.9. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без 
належних підстав, залишена без відповіді, претензійні матеріали з висновком та 

документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються 

відповідними структурними підрозділами до юридичного відділу для підготовки 

позову. Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному 

окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного 

провадження. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ УНІВЕРСИТЕТОМ 

 

3.1. Під час перевірки матеріалів претензії  з'ясувуються такі обставини: 

- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії; 
- правильність складання розрахунку; 

- наявність правових підстав для визначення чи відхилення претензії. 
3.2. Претензія розглядається відповідачем в місячний строк, який 

обчислюється з дня одержання претензії. 
3.2.1. В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або 

договором передбачено право додаткової перевірки забракованої продукції (товарів) 

підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю 

продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців. 
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3.2.2. Під час розгляду претензії в разі необхідності проводиться звірка 

розрахунків,  судова експертиза або вчиняються інші дії для забезпечення 

досудового врегулювання спору. 

3.3. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони 

витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути 

менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку 

розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи 

закінчення строку їх подання. 

3.3.1. Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно 

необхідні для розгляду претензії і відсутні у Університету. 

3.3.2. Якщо витребувані документи у встановлений строк  не надійшли, 

претензія розглядається за наявними документами. 

3.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у визначений  

строк передаються юридичним відділом у відповідні підрозділи для надання 

висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку. 

3.5. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен 

протягом 7 робочих днів перевірити їх та надати письмовий висновок щодо 

обґрунтованості претензійних вимог. 
3.6. У разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, 

службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в 

претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними 

документами. 

3.7. Висновок з претензійними матеріалами протягом 10 календарних днів 

передається до юридичного відділу. 

3.8. Юридичний відділ з урахуванням висновку готує проект відповіді про 

відхилення або визнання (повне, часткове) претензії. У разі відсутності 
уповноваженої особи юридичного відділу, іншого співробітника юридичного 

відділу чи перебування його у відпустці, проект відповіді готує структурний 

підрозділ, якому передано на перевірку претензію. 

3.9. Ректору Університету надається письмовий висновок структурного 

підрозділу, який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують 

підстави задоволення (часткового задоволення) чи відмови у задоволенні 
претензійних вимог. 

3.9.1. Проект відповіді повинен містити: 

- повне найменування та поштові реквізити Університету та підприємства 

(установи, організації), яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і 
номер претензії, на яку дається відповідь; перелік доданих до відповіді документів 

та інших доказів (транспортні документи про відвантаження продукції (товарів), 

копія платіжного доручення про перерахування заборгованості та ін.; 

- коли претензію визнано повністю або частково - визнана сума, номер і дата 

платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення 

претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; 
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- коли претензію відхилено повністю або частково - зазначені мотиви 

відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що 

обґрунтовують відхилення претензії, а також заявникові повинно бути повернуто 

оригінали документів, одержаних з претензією та надіслано документи, що 

обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії. 
3.10. Відповідь на претензію підписується ректором Університету або його 

заступником після візування її керівником структурного підрозділу, головним 

бухгалтером, юридичним відділом та надсилається рекомендованим листом, листом 

з оголошеною цінністю чи вручається під розписку. 

3.11. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про 

рекомендований, лист з оголошеною цінністю чи розписка про вручення) 

залишаються в юридичному відділі. 
3.12. Результати розгляду вносяться до журналу обліку претензій, 

пред'явлених Університету(додаток 2). 

 

4. ВЕДЕННЯ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ ВУНІВЕРСИТЕТІ 
 

4.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред'явлення 

позовів та відзивів на них, здійснюється юридичним відділом Університету. 

4.2. Порядок пред'явлення позовів. 

4.2.1. Юридичний відділ дає правову оцінку документів, переданим їй 

відповідним структурним підрозділом, щодо їх обґрунтованості та законності. 
4.2.2. Юридичний відділ у процесі підготовки позовної заяви має право 

вимагати від структурних підрозділів додаткові матеріали, які підтверджують 

вимоги Університету - позивача. 

4.2.3. Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи вони будуть 

неправильно оформлені, юридичний відділ зобов'язаний у письмовому висновку 

встановити строк для усунення недоліків. 

4.2.4. Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і 
підписується ректором Університету або його заступником і реєструються в журналі 
обліку позовних заяв, пред'явлених Університетом(додаток 3). 

4.2.5. Позовна заява  містить: 

- найменування господарського суду, до якого подається заява; 

- найменування сторін, їх місцезнаходження, ідентифікаційні коди суб'єкта 

господарської діяльності за їх наявності; 
- документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта 

підприємницької діяльності; 
- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору 

(у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських 

договорів); 

- зміст позовних вимог, якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст 

позовних вимог щодо кожного з них; 
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- виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, 

що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи 

оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов; 

- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі 
проводилися; 

- відомості про вжиття запобіжних заходів; 

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. 

4.2.5.1. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони 

необхідні для правильного вирішення спору. 

4.2.6. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 

- вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору з кожним із 
відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - 

відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, 

зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у 

встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші 
документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - 

копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо 

відповідь одержано); 

- відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 

- сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі; 
- обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. 

4.2.6.1. До заяви про визнання акта недійсним додається також копія акта, що 

оспорював ся або засвідчений витяг з нього. 

4.2.6.2. До позовної заяви, підписаної представником Університету, додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника 

Університету. 

4.2.6.3. В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних 

між собою підставою виникнення або поданими доказами. 

4.2.7. Позовна заява надсилається до господарського суду (копія - 

відповідачеві) листом з оголошеною цінністю. 

4.2.8. Рішення, ухвала, постанова господарського суду аналізується 

відповідним структурним підрозділом та юридичним відділом. За результатам цього 

аналізу ректору Університету вносяться пропозиції: 
- подання відзиву на пред'явленні до нього позови; 

- подання апеляційної (касаційної) скарги на рішення господарського суду; 

- про відшкодування збитків за рахунок винних осіб. 

4.3. Порядок підготовки Університетом відзивів на позовні заяви. 

4.3.1. Університет має право після одержання ухвали про порушення справи 

надіслати: 

- господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що 

підтверджують заперечення проти позову; 
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- позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в 

судовому процесі, - копію відзиву. 

4.3.1.1. Відзив підписується ректором Університету, його заступником або 

представником Університету за довіреністю. 

4.3.1.2. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника 

відповідача. 

4.3.2. Позовні заяви разом із ухвалою господарського суду, одержані 
Університетом, реєструються канцелярією і в той самий день передаються для 

резолюції ректору Університету або його заступнику, потім - до юридичноговідділу 

для виконання. 

4.3.3. Юридичний відділ реєструє її в журналі обліку (додаток 4), вивчає 
викладені вимоги та аналізує їх. 

4.3.4. Після одержання ухвали господарського суду про порушення справи 

юридичний відділ готує мотивований відзив (при необхідності передає позовну 

заяву у відповідний структурний підрозділ для надання висновку та одержання 

необхідних документів по суті позовних вимог), який підписує ректор Університету, 

його заступник або представник Університету за довіреністю. 

4.3.4.1. Відзив повинен містити найменування позивача і номер справи; 

мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на 

законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позивної вимоги; 

перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про 

надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим 

відповідачам, прокурору). 

4.4. Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу на рішення 

місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. 

4.4.1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі через місцевий 

господарський суд, який розглянув справу, і повинна містити: 

- найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга; 

- найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер 

справи та дату прийняття рішення; 

- вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких 

порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і 
матеріали, що є у справі, і подані додатково; 

- перелік документів, доданих до скарги. 

До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги 

іншій стороні у справі. 
4.4.2. Апеляційна скарга підписується ректором Університету, його 

заступником або представником Університету за довіреністю та подається через 
місцевий господарський суд, який розглянув справу, протягом десяти днів з дня 

прийняття рішення місцевим господарським судом, а у разі якщо у судовому 
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засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня 

підписання рішення. 

4.4.3. Університет надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих 

до неї документів, які у сторони відсутні. 
4.4.4. Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подання), має право 

надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу. Відзив 

підписується ректором Університету, його заступником або представником 

Університету за довіреністю. 

4.4.5. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається 

апеляційним господарським судом, якщо: 

- апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або 

особою, посадове становище якої не визначено; 

- до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам); 

- до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита 

у встановлених порядку і розмірі; 
- скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без 

клопотання про відновлення цього строку; 

- до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала 

скаргу, подала заяву про її відкликання. 

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала. 

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна 

скарга. 

Після усунення обставин, що спровокували повернення апеляційної скарги 

позивачу, сторона у справі має право подати апеляційну скаргу у загальному 

порядку. 

4.5. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України на 

рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову 

апеляційного суду. 

4.5.1. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було 

залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується 

їх прав та обов'язків. 

4.5.2. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України 

через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване 

рішення чи постанову. 

4.5.3. Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв 

оскаржуване рішення чи постанову, зобов'язаний надіслати скаргу разом зі справою 

до Вищого господарського суду України у п'ятиденний строк з дня її надходження. 

4.5.4. Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня 

набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного 

господарського суду законної сили. 

4.5.5. Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити: 

- найменування касаційної інстанції; 
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- найменування місцевого або апеляційного господарського суду, судове 

рішення якого оскаржується, номер справи та дату прийняття рішення або 

постанови; 

- найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі; 
- вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або 

неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права; 

- перелік доданих до скарги документів. 

4.5.5.1. Не допускається посилання у касаційній скарзі на недоведеність 

обставин справи. 

4.5.5.2. Касаційна скарга підписується ректором Університету, його 

заступником або представником Університету за довіреністю. 

4.5.5.3. До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії 
скарги іншій стороні у справі. 

4.5.6. Підприємство, яке подало касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у 

справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони 

відсутні. 
4.5.7. Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу, має право надіслати 

відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу. 

4.6. Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке 

набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення 

для справи і не могли бути відомі заявникові. 
4.6.1. Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за 

нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше 

двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду 

судового рішення. 

4.6.1.1 Заява подається стороною до господарського суду, який прийняв 

судове рішення. 

4.6.1.2. Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та доданих 

до неї документів. 

4.6.1.3. До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії 
заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита. 

4.6.2. Заява до розгляду не приймається і повертається заявникові у таких 

випадках: 

- подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його 

відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом; 

- подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів 

іншим сторонам; 

-відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених 

законодавством. 

4.6.3. Про повергнення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено. 
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4.6.4. Про прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і 
місце розгляду заяви. 

4.6.5. Ухвала надсилається відповідно сторонам у справі та прокурору, який 

брав участь у справі чи вніс подання. 

4.6.6. Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої 
інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення. 

4.6.7. Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і 
касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої 
інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким прийнято або змінено нове судове 

рішення. 

4.6.8. Заява про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими 

обставинами розглядаються господарським судом у судовому засіданні у місячний 

строк з дня її надходження. 

4.6.9. Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є 

перешкодою для розгляду заяви. 

4.6.10. За результатами перегляду судового рішення приймаються: 

- рішення - у разі зміни або скасування рішення; 

- постанова - у разі зміни або скасування постанови; 

- ухвала - у разі зміни або скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, 

постанови без змін. 

4.6.11. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду 

судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, 

прокурору у п'ятнадцятиденний строк з дня їх прийняття. 

4.6.11.1. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду 

судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на 

загальних підставах. 

4.6.12. У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за 

нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за 

правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України. 

4.7. Університет здійснює контроль щодо реалізації вимог виконавчих 

документів. 

4.8. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами 

за рішенням господарського суду, а також про перерахування Університетом сум у 

випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішеннями господарського 

суду, бухгалтерія (фінансовий відділ) повідомляє юридичний відділ протягом 3 днів, 

про що вносяться відповідні відмітки в журнали обліку претензій та позовних заяв 

(додатки 1, 2, 3, 4). 
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5. АНАЛІЗ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ТА ПОЗОВНОЇ РОБОТИ ВУНІВЕРСИТЕТІ 
 

5.1. Юридичний відділ аналізує стан претензійної та позовної роботи за 

півріччя, рік. Структурні підрозділи надають їй необхідні для цього дані. 
5.2. Результати аналізу юридичним відділом викладаються письмово з 

цифровими даними. 

5.3. Звіт про ведення претензійно-позовної роботи Університету надсилається 

до Юридичного департаменту Міністерства освіти і науки України до 01 червня та 

01 грудня кожного року. 

5.3.1. У необхідних випадках за погодженням з ректором Університету по 

аналізу претензійної та позовної роботи додається проект наказу, погоджений з 
відповідними структурними підрозділами. 

5.4. Звіт про ведення претензійно-позовної роботи Університету підписується 

ректором. 

5.5. Ректор Університету розглядає за участю керівників структурних 

підрозділів аналіз претензійної та позовної роботи та приймає відповідне рішення. 

5.6. Юридичний відділ періодично проводить заняття з працівниками інших 

структурних підрозділів Університету щодо вивчення норм чинного законодавства з 
питань укладання та виконання договорів прийому та відпуску продукції (товарів), 

економії, раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових, 

сировинних ресурсів. 

 

6. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРЕТЕНЗІЙНИХ І ПОЗОВНИХ 

МАТЕРІАЛІВ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 

6.1. Претензійні та позовні матеріали, одержані Університетом, реєструються 

в книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у книзі вихідної 
кореспонденції. 

6.2. Діловод, завідувач канцелярії повинен до претензійних та позовних 

матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути 

єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки. 

6.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, 

зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, 

зазначених в додатку, працівниками канцелярії складається акт за підписом не 

менше 3-х осіб. 

6.3.1. У разі пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі. 
6.4. Канцелярія після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції 

ректора або його заступника в той же день передає ці документи до юридичного 

відділу (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено перевірку 

претензії або підготовку відзиву на позовну заяву), яка здійснює їх реєстрацію в 

журналі обліку і первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив 

на позовну заяву. 
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7. ВЗАЄМОДІЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

7.1.Усі структурні підрозділи Університету, що визначені у п.1.7. даного 

Положення взаємодіють з питань організаційної діяльності та надання необхідних 

документів для ефективного ведення претензійно-позовної роботи.  

 

Таблиця – Взаємодія структурних підрозділів ДонНУЕТ 

 
Назва підрозділу Надання документації Категорії справ 

Рада з питань 

протидії корупції 

Висновок щодо наявності та 

відсутності у діях, що заявлені у 

претензіях, корупційних 

правопорушень 

Щодо корупційних порушень 

Відділ охорони 

праці 

Висновок щодо наявності та 

відсутності порушень з питань 

охорони праці, підготовка 

необхідних супровідних документів 

Щодо порушень з питань охорони 

праці 

Відділ кадрів 

Висновок щодо наявності та 

відсутності порушень трудових прав, 

підготовка необхідних супровідних 

документів 

Щодо порушень з питань 

трудових правовідносин 

Бухгалтерська 

служба, планово-

фінансовий відділ 

Висновок щодо наявності та 

відсутності порушень у здійсненні 
будь-яких видів виплат фізичних 

осіб, розрахунку з контрагентами, 

проведення калькуляції штрафних 

санкцій, інші фінансові питання 

Щодо порушень з фінансових 

питань 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

Висновок щодо наявності та 

відсутності порушень щодо 

невиконання міжнародних договорів, 

порушення процедур вступу та 

відрахування міжнародних студентів, 

аспірантів 

Щодо порушень з питань 

міжнародного співробітництва 

Маріупольський 

коледж 

Висновок з питань, які виникають під 

час здійснення фінансово-

господарської самостійності 
структурним підрозділом 

Щодо питань, які виникають під 

час здійснення фінансово-

господарської самостійності 
структурним підрозділом 

Краматорський 

коледж 

Висновок з питань, які виникають під 

час здійснення фінансово-

господарської самостійності 
структурним підрозділом 

Щодо питань, які виникають під 

час здійснення фінансово-

господарської самостійності 
структурним підрозділом 

База відпочинку 

«Лісова» 
Висновок з усіх питань, пов’язаних із 
діяльністю структурного підрозділу 

З усіх питань, пов’язаних із 
діяльністю структурного 

підрозділу 
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База відпочинку 

«Соняшна» 
Висновок з усіх питань, пов’язаних із 
діяльністю структурного підрозділу 

З усіх питань, пов’язаних із 
діяльністю структурного 

підрозділу 

 

8. ПРОЦЕСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

Для реалізації ефективної претензійно-позовної роботи у структурних 

підрозділах здійснюються основні та забезпечувальні процеси, які сприяють 

ефективному функціонуванню СМЯ ДонНУЕТ. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

9.1. Результативність роботи структурних підрозділів та юридичного відділу 

визначається на рівні здійснення претензійно-позовної роботи в цілому та на рівні 
кожного відповідального співробітника структурного підрозділу. 

9.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання 

планових завдань, у зв’язку зі здійсненням претензійно-позовної роботи на кожного 

відповідального за цю роботу співробітника. 

9.3. Оцінку результативності процесів виконує керівник юридичного відділу 

до 01 червня та 01 грудня кожного року. 
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Додаток 1 

ЖУРНАЛ  

обліку претензій, пред'явлених Університетом 

№ 
п/п 

Дата і 
номер 

Найменування 

підприємства, 

якому 

пред'явлена 

претензія, 

місцезна 

ходження 

Сума 

претен 

зії 
(якщо 

вона 

підля 

гає 

грошо 

вій 

оцінці) 

Зміст 

претен-

зії 

Дата відповіді, 
яка 

передбачається 

Дата і номер 

відповіді та її 
реєстрація в 

канцелярії 
підприємства 

Результат розгляду 

претензії 
Дата 

передачі 
відповіді у 

відповідний 

структурний 

підрозділ 

Дата і номер 

платіжного 

документа про 

перерахування 

суми, 

визначеної у 

відповіді 

Дата 

передачі 
претензійних 

матеріалів в 

юридичну 

службу 

В якій 

мірі 
визнана  

(повністю, 

частково, 

сума) 

В якій 

мірі 
відхилена  

(повністю, 

частково, 

сума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Додаток 2 

ЖУРНАЛ  

обліку претензій, пред'явлених Університету 

№ 

п/п 

Дата і 
вхідний 

номер 

Дата і 
номер 

претензії 

Найменування 

заявника, 

юридична 

адреса 

Сума 

претензії 
(якщо 

вона 

підлягає 

грошовій 

оцінці) 

Зміст 

претензії 
Дата 

надання 

відповіді 

Структурний 

підрозділ, 

який 

перевіряє 

претензію і 
готує 

відповідь на 

неї 

Дата і 
номер 

відповіді 

Результат розгляду 

претензії 
Дата і номер 

платіжного 

документа про 

перерахування 

суми, визнаної 
у відповіді 

В якій мірі 
визнана  

(повністю, 

частково, 

сума) 

В якій мірі 
відхилена  

(повністю, 

частково, 

сума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Додаток 3 

ЖУРНАЛ  

обліку позовних заяв, пред'явлених Університетом 

№ 

п/п 

Дата 

одержання 

претензійних 

матеріалів 

юридичною 

службою 

Найменування 

відповідача, 

місцезнаходження

Зміст 

позовних 

вимог 

Ціна 

позову  

(якщо 

позов 

підлягає 

грошовій 

оцінці) 

Дата і 
номер 

позовної 
заяви 

Найменування 

господарського 

суду, номер 

справи 

Дата і 
зміст 

рішення 

Дата і 
номер 

апеляційної 
скарги 

Результат 

розгляду 

апеляційної 
скарги 

Дата і 
номер 

касаційної 
скарги 

Результат 

розгляду 

касаційної 
скарги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Додаток 4 

ЖУРНАЛ  

обліку позовних заяв, пред'явлених Університету 
 

№ 

з/
п 

Дата 

надходжен
ня і 

вхідний 

номер 

позовної 
заяви 

Дата і 
номер 

позовн
ої 

заяви 

Найменування 

позивача, 

місцезнаходжен
ня 

Зміст 

позов
у 

Ціна 

позову  

(якщо 

позов 

підляга
є 

грошові
й 

оцінці) 

Наймену 

вання 

господарсько
го суду, 

номер справи 

Дата, 

номер і 
коротки
й зміст 

відзиву 

Зміст і 
рішення 

господарсько
го суду 

Дата і 
номер 

апеляційн
ої скарги 

Результат 

розгляду 

апеляційн
ої скарги 

Дата і 
номер 

касаційн
ої скарги 

Резуль 

тат 

розгляду 

касаційн
ої скарги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


