
 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Відділ забезпечення якості діяльності 

 

Система управління якістю діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення  

про відрядження працівників, студентів, 

аспірантів і докторантів 

 

   

(ДПСЯ ПД – 9-7.4-214-06-19) 

                                                         

 

                                                                            

 

 

 

 

 

Полтава  

 



 

 

ДПСЯ ПД – 9-7.4-214-06-19     

               індекс документу                                                                         

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. ВНЕСЕНО ВІДДІЛОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Начальник відділу забезпечення 

якості діяльності                                   

 

к. е. н., доц. Огуй Наталія Іванівна 

 

2. РОЗРОБНИКИ:  

 

 

______________ 

головний бухгалтер,  

в.о. начальника ФЕУ  

 Зінчик Світлана 

Миколаївна 

 

 

 

______________ 

Заступник  начальника 

ФЕУ Зінченко Людмила 

Василівна 

 

  

 

 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  2011 р. 

 

 

4. АКТУАЛІЗОВАНО 

 

2019 р.  

5. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ 

ДПСЯ 

2024 р.  

 

 

 

 

 

 

 

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

2019 р. 

Даний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і 

розповсюджений без дозволу ПУЕТ 



 

 

                                                     

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 
Відділ забезпечення якості діяльності 

 

Система управління якістю діяльності 

 

Затверджую 
Ректор, д. і. н., проф. 

_______________ О. О. Нестуля 

«___» _____________ 2019 р.  
 

 

 

 

 

Положення  

про відрядження працівників, студентів, 

аспірантів і докторантів 

 

(ДПСЯ ПД – 9-7.4-214-06-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуалізовано 

 2019 р. 20.. р. 200.. р. 200.. р. 

Дата     

Підпис     

Прізвище, ініціали Огуй Н.І.    



 

 

   

 

 

Зміст 

 

1. Призначення та галузь використання................................................ 6 

2. Нормативні посилання........................................................................ 6 

3. Скорочення........................................................................................... 7 

4. Загальні положення ……………….................................................... 7 

5. Порядок відряджень у межах України 9 

6. Порядок відряджень за кордон…………………………………... 9 

7. Погодження змісту документу........................................................... 12 

 

 

 



 

ПУЕТ 

Система управління якістю діяльності 

Положення про відрядження працівників, студентів, 

аспірантів і докторантів 

ДПСЯ ПД – 9-7.4-213-06-19 

Редакція 02 

Сторінка  5 із 13 

 

 

1. Призначення та галузь використання 

1.1. Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і 

докторантів – це основний нормативний  документ, у якому визначається 

порядок направлення у відрядження працівників, студентів, аспірантів і 

докторантів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», склад витрат на відрядження та порядок їх 

відшкодування. 

1.2. Це положення є обов’язковим для використання в діяльності усіма 

кафедрами та структурними підрозділами Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

1.3. Зміст Положення не суперечить чинному законодавству України. 

Його розробка здійснювалася з урахуванням вимог управління документацією 

системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», розроблених у відповідності з 

міжнародними стандартами ISO серії 9000. 

1.4. Введення даного документа в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. У разі виникнення необхідності документ підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документу вносить головний бухгалтер, 

який виконує обов’язки начальника фінансово-економічного управління. 

Перегляд змісту документу з врахуванням запропонованих змін здійснює 

начальник відділу забезпечення якості діяльності. Первісний документ й 

актуалізовані його варіанти затверджує ректор університету. 

1.5. Дана задокументована процедура є конфіденційним документом. 

Можливості його копіювання визначає ректор. 

 

2.Нормативні посилання 

Норми, викладені в цьому Положенні, розроблені відповідно до: 

  Кодексу законів про працю України; 

  Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI; 

  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99р. № 996-ХІV; 

 Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р.; 

 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362; 

 Постанови Кабінету міністрів України від 20.01.2010 р. № 82 «Про 

норми відшкодування витрат, пов’язаних з направленням вихованців, учнів, 

студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів і 

докторантів для участі у заходах, що проводяться в Україні та за кордоном»; 

 Постанови Кабінету міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми 

та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які 
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повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних 

коштів»; 

 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. 

 

3.Скорочення 

Університет - Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; 

Відряджена особа - працівник, студент, аспірант, докторант, який 

направляється у відрядження. 

 

4. Загальні положення 
4.1. Відрядженням вважається поїздка працівника університету за 

наказом або розпорядженням ректора на певний строк до іншого населеного 

пункту для виконання роботи, службового доручення поза місцем його постійної 

роботи. Місцем постійної роботи працівників філій, інших структурних 

підрозділів університету вважається той підрозділ, робота в якому обумовлена 

трудовим договором працівника. 

4.2. Студенти, аспіранти, докторанти університету направляються у 

відрядження за наказом або розпорядженням ректора для участі у науково-

дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, що проводяться в Україні та за 

кордоном.  

4.3. Накази (розпорядження) про направлення відряджених осіб у 

відрядження реєструються в «Журналі реєстрації наказів (розпоряджень) про 

відрядження», який знаходиться у канцелярії.  

4.4. Університет відшкодовує відрядженим особам у встановленому 

законодавством порядку витрати на відрядження. Зазначені витрати 

відшкодовуються в межах фактичних витрат та лише за наявності підтвердних 

документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків 

або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних 

квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена 

правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових 

документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних 

рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають 

послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання 

місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.  

4.5. За наказом ректора університету можуть встановлюватись додаткові 

обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження: 

витрат на проживання, на побутові послуги, транспортні та інші витрати.  
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4.6. Витрати на проїзд до місця відрядження і назад відшкодовуються у 

розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним і автомобільним транспортом 

загального користування з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з придбанням 

проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, страхових 

платежів на транспорті.  

Витрати на проїзд відрядженої особи у вагоні 1 (або люкс) класу, 

повітряним транспортом за квитком бізнес-класу відшкодовуються з дозволу 

ректора університету. 

4.7. У разі відрядження на службовому автомобілі витрати на паливно-

мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 

кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту, що має бути визначено 

в наказі (розпорядженні) ректора університету.  

Відшкодовуються також інші витрати, пов’язані з технічним 

обслуговуванням, стоянкою та паркуванням службового автомобіля, сплатою 

зборів за проїзд шосейними дорогами і водними переправами за наявністю 

підтверджених документів. 

4.8. Відрядженим особам відшкодовуються також не підтверджені 

документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб 

фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням. Розмір 

добових витрат для відрядженої особи визначається у наказі (розпорядженні) про 

відрядження. 

4.9. Добові витрати відшкодовуються за кожний день перебування 

відрядженої особи у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та 

час перебування в дорозі. 

4.10. Визначення кількості днів відрядження для виплати добових 

проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження і дня прибуття до місця 

постійної роботи (навчання), які зараховуються як два дні. 

4.11. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, 

літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи 

(навчання) відрядженої особи, а днем прибуття з відрядження – день прибуття 

транспортного засобу до місця постійної роботи (навчання) відрядженої особи. 

При відправленні транспортного засобу до 24-ої години включно днем вибуття у 

відрядження вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше – наступна доба. 

Якщо станція, аеропорт розташовані за межами міста, де працює (навчається) 

відряджена особа, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для 

проїзду до станції, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття 

відрядженої особи до місця постійної роботи (навчання). 

4.12. На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим 

робочого часу того закладу (підприємства), до якого він відряджений. Замість 

днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після 

повернення з відрядження не надаються. 

4.13. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або 

святкові та неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується 

відповідно до чинного законодавства. 
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4.14. Якщо працівник вибуває у відрядження у вихідний день, то йому 

після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день 

відпочинку. 

4.15. Якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника 

з відрядження у вихідний день, то працівнику може надаватися інший день 

відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин. 

4.16. Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження 

та в день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього 

трудового розпорядку університету або графіком освітнього процесу. 

4.17. У разі  вимушеної затримки у відрядженні з незалежних від 

відрядженої особи причин (у разі захворювання, відсутності транспортних 

квитків, відміни авіарейсів, ремонту транспортного засобу тощо) або у зв’язку з 

виробничою необхідністю можливе продовження строку відрядження. Рішення 

про продовження строку відрядження приймається після прибуття відрядженого 

працівника до місця постійної роботи на підставі доповідної записки відрядженої 

особи та оформляється відповідним наказом (розпорядженням) ректора 

університету. 

4.18. За час затримки у відрядженні без поважних причин відрядженій 

особі не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, 

витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати (зокрема, проїзд від 

місця відрядження до місця постійної роботи). 

4.19. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада). 

Оплата праці відрядженому працівнику здійснюється відповідно до умов, 

визначених трудовим договором, але не нижче середнього заробітку.  

На час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, оплата праці 

здійснюється відповідно до умов її трудового договору за сумісництвом. У разі 

направлення працівника у відрядження одночасно з основної роботи і роботи за 

сумісництвом оплата його праці здійснюється за роботу на обох посадах. 

4.20. Відряджена особа, як правило, забезпечується авансом на 

відрядження, який видається готівкою з каси університету або перераховується 

на платіжну (корпоративну, зарплатну, стипендіальну) картку. Не дозволяється 

видавати аванс особі, яка не відзвітувала про кошти, витрачені в попередньому 

відрядженні. 

4.21. Витрати, понесені у зв’язку з поверненням відрядженою особою 

квитка на потяг, літак або інший транспортний засіб, можуть бути відшкодовані з 

дозволу ректора університету лише за наявності поважних причин (рішення про 

скасування відрядження, відкликання з відрядження тощо), за наявності 

документа, що засвідчує вартість цих витрат. 

4.22. У разі неповернення відрядженою особою залишку невикористаних у 

відрядженні коштів у встановлений строк така сума підлягає оподаткуванню у 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

4.23. У разі відрядження працівника (студента, аспіранта, докторанта) за 

рахунок приймаючої сторони витрати на відрядження (у тому числі добові) 

відрядженій особі не відшкодовуються. 
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5. Порядок відряджень в межах України 
5.1.  Направлення відрядженої особи у відрядження здійснюється на 

підставі наказу (розпорядженням) ректора університету із зазначенням: пункту 

призначення, найменування організації, до якої відряджене особу, строку і мети 

відрядження.  

5.2. За наявності підтвердних документів відрядженій особі 

відшкодовуються витрати на: 

  проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому 

числі на орендованому транспорті); 

 оплату вартості проживання в готелях (мотелях), гуртожитках, найм 

інших житлових приміщень, а також включених до таких рахунків витрат на 

харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження і прасування 

одягу, взуття або білизни); 

 оплату службових телефонних розмов. 

Відрядженим особам відшкодовуються також витрати на сплату будь-яких 

зборів і податків, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат. 

5.3. Сума добових відрядженій особі визначається згідно з наказом 

(розпорядженням) про відрядження та відповідними первинними документами. 

5.4. У разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на 

загальних підставах відшкодовуються витрати на наймання житлового 

приміщення (крім випадків, коли працівник перебуває на стаціонарному 

лікуванні) і виплачуються добові протягом усього часу, поки він не може за 

станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового 

доручення або повернутися до місця свого постійного проживання. Тимчасова 

непрацездатність відрядженого працівника, а також неможливість за станом 

здоров’я повернутися до місця постійного проживання повинні бути засвідчені в 

установленому порядку. 

За період тимчасової непрацездатності працівнику на загальних підставах 

виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової 

непрацездатності не включаються до строку відрядження. 

5.5. Після повернення з відрядження відряджена особа зобов’язана до 

закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем завершення відрядження, 

подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за 

формою, встановленою відповідно до чинного законодавства.  

До звіту додаються: 

 доповідна записка відрядженої особи про виконану роботу (службове 

доручення) у відрядженні; 

 підтвердні документи, що засвідчують вартість витрат, понесених у 

відрядженні. 

За наявності невитрачених коштів їх сума підлягає поверненню 

відрядженою особою до каси або зарахуванню на банківський рахунок 

університету у строки, встановлені чинним законодавством. 
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5.6. Якщо відряджена особа отримала аванс на відрядження і не виїхала, 

вона зобов’язана  протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про 

скасування відрядження повернути до каси або на банківський рахунок 

університету отримані кошти. 

5.7. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно 

виплатити відрядженій особі додаткові кошти, виплата таких коштів має 

здійснюватися після затвердження ректором звіту про використання коштів, 

наданих на відрядження у встановленому чинним законодавством порядку. 

5.8. Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, не підтверджені 

відповідними документами (крім добових витрат), відрядженій особі не 

відшкодовуються. 

 

6. Порядок відряджень за кордон 
6.1. Направлення працівника (студента, аспіранта, докторанта) у 

закордонне відрядження здійснюється на підставі наказу (розпорядження) 

ректора університету із зазначенням: пункту призначення, найменування 

організації, до якої відряджене особу, строку і мети відрядження. У разі поїздки 

за запрошенням подається його копія з перекладом.  

6.2. Відряджена особа, що направляється у відрядження за кордон, 

забезпечується коштами для здійснення поточних витрат під час відрядження 

(авансом) у національній валюті держави, до якої вона відряджається, або у 

вільно конвертованій валюті. Якщо при видачі авансу загальна сума в іноземній 

валюті має дробову частину, застосовується арифметичне правило округлення до 

повної одиниці. 

6.3. Придбання іноземної валюти в уповноваженому банку та 

відображення відповідних операцій у бухгалтерському обліку здійснюються 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

6.4. За час перебування у відрядженні за кордоном відрядженій особі 

відшкодовуються витрати на: 

 проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків, оплату зборів аеропортів, користування постільними речами в поїздах) 

як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на 

орендованому транспорті);  

 оплату вартості проживання в готелях (мотелях); 

 витрати на харчування чи побутові послуги, які включені до рахунків на 

оплату вартості проживання (прання, чищення, лагодження і прасування одягу, 

взуття чи білизни); 

 бронювання місць у готелях (мотелях); 

 оформлення закордонних паспортів; 

 оформлення дозволів на в’їзд (віз); 

 оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженої особи 

або її цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу при 

здійсненні відрядження) за наявності його оригіналу з відміткою про сплату 
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страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається 

працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до 

зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування; 

 обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, 

пов’язані з правилами в’їзду і перебування в місці відрядження (у тому числі 

будь-які збори і податки, які підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких 

витрат); 

 оплату службових телефонних розмов; 

 оплату комісійних витрат у разі обміну валюти. 

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності підтвердних 

документів, які засвідчують вартість цих витрат. 

6.5. Університет не відшкодовує витрати на алкогольні напої, тютюнові 

вироби, суми «чайових», а також на оплату видовищних заходів. 

6.6. Відрядженій особі відшкодовуються витрати на проїзд до вокзалу, 

аеропорту або пристані і з вокзалу, аеропорту або пристані (якщо ці пункти 

розташовані за межами міста) в місцях відправлення, призначення та пересадки. 

6.7. Якщо під час відрядження працівник захворів, після його повернення 

документ про тимчасову непрацездатність підлягає обміну в лікувальних 

закладах за місцем проживання чи роботи на листок непрацездатності 

встановленого в Україні зразка. Обмін здійснюється на підставі перекладених на 

державну мову та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують 

тимчасову втрату працездатності під час перебування за кордоном.  

6.8. Сума добових визначається у разі відрядження з України: 

 до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за 

наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом (розпорядженням) про 

відрядження за наявності документальних доказів перебування особи у 

відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних 

документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що 

підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні); 

 до країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує 

наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та 

відповідними первинними документами.  

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, сума добових 

відрядженій особі не виплачується. 

6.9. Добові витрати за час перебування у відрядженні відшкодовуються:  

  за час проїзду територією України в розмірі, встановленому наказом 

(розпорядженням) для відрядження у межах України; 

  за дні перебування за кордоном - у розмірі, встановленому наказом 

(розпорядженням) про відрядження; при цьому за дні перетину кордону України 

(в обох напрямах) відповідно до зазначених відміток у закордонному паспорті 

добові витрати відшкодовуються у розмірі, встановленому наказом 

(розпорядженням) для відрядження за кордон.  
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6.10. Вибуття у відрядження із України до зарубіжної країни і повернення 

того самого дня до України вважається одним днем відрядження. При цьому 

добові витрати відшкодовуються як за повну добу у розмірі, встановленому 

наказом (розпорядженням) для відрядження за кордон. 

6.11. При потребі в авансуванні відрядженої особи коштами в 

національній валюті держави, до вона якої відряджається, перерахунок суми 

добових витрат, встановленої у доларах США, у валюту держави відрядження 

здійснюється за крос-курсом, розрахованим за встановленим НБУ валютним 

(обмінним) курсом національної валюти держави відрядження та долара США на 

день виплати авансу на відрядження.  

6.12. Після повернення з відрядження відряджена особа зобов’язана до 

закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця 

постійної роботи (навчання), подати звіт про використання коштів, виданих на 

відрядження.  

 До звіту додаються: 

 доповідна записка відрядженої особи про виконану роботу у 

відрядженні; 

  документи, які підтверджують вартість витрат, понесених у зв’язку з 

відрядженням; 

 ксерокопії сторінок закордонного паспорта відрядженої особи з 

відмітками про перетин кордону України і візою держави відрядження (у разі її 

отримання). 

6.13. Залишок коштів понад суму, витрачену згідно зі звітом про 

використання коштів, виданих на відрядження, підлягає поверненню 

відрядженою особою до каси або зарахуванню на поточний рахунок університету 

у грошових одиницях, в яких було видано аванс, у встановленому 

законодавством порядку. 

6.14. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно 

виплатити додаткові кошти відрядженій особі, виплата здійснюється в гривні за 

офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленим 

Національним банком України на день погашення заборгованості. Виплата 

зазначених коштів має здійснюватися після затвердження ректором університету 

звіту про використання коштів, наданих на відрядження, у встановленому 

законодавством порядку. 

6.15. Якщо відряджена особа отримала аванс на відрядження за кордон і не 

виїхала, вона повинна протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про 

скасування відрядження повернути до каси університету зазначені кошти у тих 

грошових одиницях, в яких було видано аванс. 
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