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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене на підставі Закону України від 01.07.2014 р.
№1556-УІІ «Про вищу освіту», Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010р. 
2456-УІ, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р. № 228 «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ”, Положення від 01.06.2012р. «Про 
студентське самоврядування Дніпровського національного університету ім. О. 
Гончара» для забезпечення фінансування діяльності студентського
самоврядування університету.

1.2. Бюджет студентського самоврядування -  це план фінансування та 
використання коштів, необхідних для забезпечення реалізації функцій та 
повноважень студентського самоврядування.

2. ФІНАНСУВАННЯ

2.1 Дохідна частина бюджету діяльності студентського самоврядування на 
календарний рік формується з:

- коштів спеціального фонду університету -  розмір фінансування за рахунок 
коштів спеціального фонду визначається Вченою радою університету в розмірі 
0,5 відсотка фінансових надходжень від надання освітніх послуг:

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних ;
- добровільних студентських внесків;
- цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського 

самоврядування;
- інших надходжень в межах чинного законодавства.



2.2. Кошти студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх 
завдань та повноважень відповідно до складеного на календарний рік кошторису 
витрат.

2.3. Кошторис витрат, із визначенням статей затрат та їх частки в загальній 
сумі фінансування, складається постійно діючим органом студентського 
самоврядування -  Радою студентів університету.

2.4. Кошторис приймається на загальних зборах (конференції) студентів 
університету, як рекомендація для включення до кошторису спеціального фонду 
та затверджується Вченою радою і ректором університету.

2.5. Кошторис студентського самоврядування затверджується в межах 
кошторису університету.

2.6. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського 
самоврядування, здійснюється Радою студентів університету.

2.7. Спрямування коштів студентського самоврядування здійснюється на :
- підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті (у т.ч. 

відрядження для участі у наукових заходах, наукові дослідження) не менш ніж 40 
%;

- культурно-масові заходи не більш ніж 20%;
- преміювання за поданням рішення Ради студентів та наданням 

матеріальної допомоги не більш ніж 20%
- матеріально-технічне забезпечення не більш ніж 20%
2.8. Статті витрат затверджуються рішенням Ради студентів університету 

під час складання та коригування проекту кошторису.
2.9. Відповідальність за формування кошторису Ради студентів 

університету та використання цих коштів несуть голова Ради студентів 
університету та голова фінансового сектору Ради студентів.

2.10. Голова фінансового сектору Ради студентів університету здійснює 
облік коштів за відповідними статтями видатків затвердженого кошторису, які 
витрачено Радою студентів, звіряє з бухгалтерією звіти щодо використання 
коштів органами студентського самоврядування університету.

2.11. Органи студентського самоврядування університету публічно звітують 
про використання коштів та виконання кошторису не рідше одного разу на рік.

2.12. Позачерговий звіт голови фінансового сектору Ради студентів 
здійснюється на вимогу голови Ради студентів університету за участю не менш 
ніж 2/3 складу Ради студентів.

2.12. Видатки, спрямовані на виконання діяльності студентського 
самоврядування, здійснюються за умови виконання Університетом вимог 
Бюджетного Кодексу України.

3. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Це Положення та будь які зміни і доповнення до нього стають 
правомірними після ухвалення на Конференції студентів університету.



3.2.Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення вносяться Радою 
студентів університету.

Проректор з науково-педагогічної роботи 
у сфері гуманітарної освіти 
та виховання молоді В.В.Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Начальник юр. відділу

Провідний інженер відділу 
стандартизації та метрології

т.В. Шляхова

Г.І. Зарівняк


