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РЕГЛАМЕНТ ПРО БЮДЖЕТ 

 

ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Цей Регламент про Бюджет (далі — Регламент) органів студентського самоврядування 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі — Університет) 

регулює відносини щодо бюджету органів студентського самоврядування (далі — ОСС) 

Університету, порядок його організації та розподілу, контролю, звітності щодо нього та 

інших питань. 

Стаття 1. Визначення. 

 

1. Бюджетування – це сукупність процесів, пов’язаних із розподілом бюджету. 

 
2. Система бюджетування – це сформульована даним Регламентом концепція бюджету, 

що включає організацію, розподіл, контроль та звітність щодо бюджету тощо. 

3. Контроль бюджету ОСС – це процес перевірки відповідності дій учасників 

освітнього процесу, між якими виникають відносини щодо бюджету ОСС, на 

відповідність цьому Регламенту, Положенню про студентське самоврядування 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення про 

ОСС КНУ), Положенню про контрольно-наглядову діяльність студентів, Статуту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Законам України та 

іншим актам, виданим ОСС відповідного рівня. 

 

 



Стаття 2. Структура бюджету ОСС. 

 

Фінансовою основою (бюджетом) ОСС є: 
 

1) кошти, визначені Вченою радою Університету, в розмірі не менш як 0,5 відсотків 

власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності; 

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування Університету. Розмір щомісячного членського внеску 

однієї особи не може перевищувати 1 відсотка від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

Стаття 3. Структура витрат ОСС. 
 

1. Витрати ОСС поділяються на витрати на структурні підрозділи ОСС та витрати на 

відрядження. 

2. Витрати на структурні підрозділи ОСС: 

 

1) Витрати на Центральну виборчу комісію складають 5 відсотків від коштів, 

виділених Вченою Радою Університету на діяльність ОСС; 

 

2) Витрати на Студентську раду Студмістечка складають 15 відсотків від коштів, 

виділених Вченою Радою Університету на діяльність ОСС; 

 

3) Витрати на Студентський парламент Університету (далі — СПУ) складають 20 

відсотків від коштів, виділених Вченою Радою Університету на діяльність ОСС; 

 

4) Витрати на Студентські парламенти інститутів/факультетів (далі- СПІ/Ф) 

складають 30 відсотків від коштів, виділених Вченою Радою Університету на діяльність 

ОСС. 

 

3. Витрати на відрядження студентів Університету складають 30 відсотків від коштів, 

виділених Вченою Радою Університету на діяльність ОСС. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СИСТЕМІ 

БЮДЖЕТУВАННЯ. 

Стаття 4. Конференція студентів Університету в системі бюджетування. 

 

У сфері бюджетування Конференція студентів Університету за погодженням з 

Фінансовим відділом СПУ: 

1) затверджує цей Регламент та зміни до нього; 

 

2) затверджує піврічні кошториси СПУ на засіданнях щодо бюджету у звітних 

півріччях, вносить зміни до кошторисів; 

 



2.1) Засідання КСУ щодо затвердження кошторису на перше півріччя звітного року 

відбувається не пізніше 14 лютого звітного року. 

2.2) Засідання КСУ щодо затвердження кошторису на друге півріччя звітного року 

відбувається не пізніше 1 липня звітного року. 

 

2.3) Засідання КСУ щодо заслуховування і затвердження фінансового звіту за перше 

півріччя звітного року відбувається не пізніше 1 липня звітного року. 

 

2.4) Заключне засідання КСУ щодо заслуховування і затвердження фінансового 

звіту за друге півріччя звітного року відбувається не пізніше 1 грудня звітного року. 

3) заслуховує піврічні звіти про витрати СПУ за перше і друге півріччя на засіданнях 

щодо бюджету. 

 

4) заслуховує та затверджує піврічні кошториси та звіти СПІ/Ф на засіданнях щодо 

бюджету звітних піврічь. 

 

Стаття 5. Студентський Парламент Університету в системі бюджетування. 

 

У сфері бюджетування СПУ: 

 

1) складає піврічні кошториси і подає їх на затвердження КСУ; 

 

2) складає піврічні звіти про витрати і подає їх на затвердження КСУ та звітує за ними 

перед КСУ; 

 

3) скликає КСУ на засідання щодо розгляду питань, що стосуються бюджету у 

випадках виникнення форс-мажорних обставин; 

 

4) розпоряджається коштами, виділеними на здійснення прямих обов’язків СПУ та 

нерозподіленими та невикористаними коштами; 

5) подає на розгляд КСУ звіт про витрати СПУ, відповідно до статті 20 цього 

Регламенту. 

 

Стаття 6. Студентські парламенти (далі- СПІ/Ф) та Конференції студентів 

інститутів/факультетів (далі- КСІ/Ф) у системі бюджетування. 

 

1.У сфері бюджетування кожен СПІ/Ф: 

 
1) складає кошториси, які подає на затвердження КСІ/Ф та КСУ; 

 

2) складає звіти про діяльність, які подає на розгляд і затвердження КСІ та КСУ; 



3) розпоряджається коштами, виділеними на здійснення його повноважень; 

 

4) має право оскаржити результати розгляду звіту ефективності СПІ/Ф, подавши заяву 

відповідно до процедури, визначеної Положенням про контрольно-наглядову діяльність 

студентів. 

Стаття 7. Контрольно-ревізійна комісія у системі бюджетування. 

 

У сфері бюджетування КРК: 

 

1) проводить ревізійно-наглядову діяльність, відповідно до Положення про 

контрольно-наглядову діяльність студентів; 

2) здійснює запит для отримання інформації про діяльність СПІ/Ф в порядку, 

передбаченому статтею 12 цього Регламенту; 

3) здійснює перевірку та оцінку СПІ/Ф за критеріями ефективності та прозорості, 

визначеними цим Регламентом з урахуванням положень статті 14 цього Регламенту; 

4) розглядає піврічні звіти ефективності СПІ/Ф за 15 днів до скликання заключного 

засідання КСУ у звітному півріччі. 

 

Стаття 8. Фінансовий відділ СПУ у системі бюджетування. 

 
1. У системі бюджетування Фінансовий відділ СПУ: 

1) погоджує кошториси СПУ і СПІ/Ф, посилаючись винятково на технічні аспекти 

функціонування Університету та нормативно-правові акти, що регламентують фінансову 

діяльність в Університеті. 

 

Технічні аспекти функціонування Університету — це регуляторні обмеження 

фінансової діяльності Університету, визначені нормативно-правовими актами та 

розпорядженнями органів виконавчої влади України. 

 

2) виступає дорадчим органом для СПУ та СПІ/Ф з питань ведення фінансової 

діяльності. 

 

2. Склад Фінансового відділ СПУ. 

 

До складу Фінансового відділу входять: 

 

1. Заступник Голови СПУ з економічних питань за посадою; 

2. Уповноважені з економічних питань, що призначаються Заступником Голови 

СПУ з економічних питань. 

 

 

 

 
РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТУ. 



Стаття 9. Основні принципи розподілу бюджету. 

 

Кошти, відповідно до статті 3 частини 2 підпункту 4 цього Регламенту, розподіляються 

КСУ між студентськими парламентами структурних підрозділів Університету за 

принципами гарантованого мінімуму, ефективності, прозорості та представництва. 

Стаття 10. Принцип гарантованого мінімуму. 

 

Гарантований мінімум — це обсяг фінансування, який кожен СПІ/Ф отримує, як 

мінімальну гарантію забезпечення основної діяльності незалежно від інших принципів, 

які визначені статтями 11-13 цього Регламенту. Гарантований мінімум становить 

половину одного відсотка від сукупного бюджету, виділеного на роботу ОСС 

Університету, відповідно до статті 2 частини 1 цього Регламенту. 

 
 

Стаття 11. Принцип ефективності. 

 

1. Ефективність — це числовий показник результатів обов’язкової діяльності 

СПІ/Ф, визначеної нормативно-правовими актами ОСС. 

2. Відповідно до принципу ефективності, 12 відсотків коштів, виділених на 

обов’язкову діяльність всіх СПІ/Ф розподіляються рішенням КСУ за поданням КРК в 

залежності від показників ефективності діяльності СПІ/Ф за минуле звітне півріччя. 

3. Обов’язковою діяльністю СПІ/Ф є: 

1) захист прав студентів, що визначено кількістю звернень студентів та реакцій 

на них із боку студентського парламенту відповідного структурного підрозділу 

Університету за звітне півріччя; 

 

2) виконання обов’язків, визначених внутрішніми документами ОСС 

Університету, за звітне пірвіччя: нарахування додаткових балів, ведення кураторської 

діяльності; 

3) організаційна діяльність, визначена кількістю проведених заходів за звітне 

півріччя. 

 

4) інша діяльність, відповідність якої принципу ефективності визначається КРК 

під часа перевірки СПІ/Ф за принципом ефективності. 

 

4. КРК здійснює перевірку СПІ/Ф за критерієм ефективності та формує рейтингово-

бальний список СПІ/Ф з результатами оцінки обов’язкової діяльності СПІ/Ф, визначеної 

пунктами 1-3 частини 3 цієї статті. 

5. Система оцінювання: 

 

1) за одне розглянуте звернення, відповідно до пункту 1 частини 3 цієї статті, у 

рамках одиничної ситуації СПІ/Ф нараховується 1 бал; 



2) за одноразове виконання обов’язків СПІ/Ф, визначених пунктом 2 частини 3 цієї 

статті, СПІ/Ф нараховується 5 балів; 

 

3) за один захід, проведений СПІ/Ф, відповідно до пункту 3 частини 3 цієї статті, 

СПІ/Ф отримує 0,5 балів. 

6. Голова СПІ/Ф зобов’язаний подати звіт із перерахуванням проведених заходів, 

визначених частиною 3 цієї статті, за 25 робочих днів до скликання заключного засідання 

КСУ щодо бюджету у звітному півріччі. 

7. Дійсність розглянутих звернень, визначених пунктом 1 частини 3 та пунктом 1 

частини 5 цієї статті може затверджуватись рішенням Студентського Омбудсмана. 

 

Стаття 12. Принцип прозорості. 

 

1. Прозорість СПІ/Ф – відсотковий показник частки доступних для громадськості 

документів з обов’язкового переліку, що міститься в Додатку 1 до цього Регламенту, на 

момент за 24 години до перевірки таких документів КРК або станом на дату подання 

піврічного Звіту про ефективність Головою СПІ/Ф на розгляд КРК. 

 

2. Відповідно до принципу прозорості, 1,5 відсотків коштів, виділених на діяльність всіх 

СПІ/Ф, розподіляються рішенням КСУ в залежності від відсоткових показників 

прозорості СПІ/Ф за минуле звітне півріччя. 

3. Перелік документів, що задовольняють показник прозорості, визначається Додатком 

1 до цього Регламенту. 

 

4. Якщо кількість обов’язкових документів є меншою за 80 відсотків від кількості 

документів у Додатку 1 до цього Регламенту, орган отримує статус «непрозорий» і 

втрачає право на фінансування за критерієм «Прозорість СПІ/Ф» до настання початку 

наступного звітного півріччя. 

 

5. Голова СПІ/Ф зобов’язаний подати звіт із чинними редакціями документів, 

визначеними Додатком 1 до цього Регламенту, за 25 робочих днів до скликання 

заключного засідання КСУ щодо бюджету у звітному півріччі. 

 

Стаття 13. Принцип представництва. 

 

Відповідно до принципу представництва, 57 відсотків коштів, виділених на діяльність 

всіх СПІ/Ф, розподіляються між СПІ/Ф рішенням Фінансового відділу, яке затверджує 

КСУ, прямо пропорційно до кількості студентів кожного структурного підрозділу 

(інституту чи факультету) Університету. 

 

Стаття 14. Рейтингово-бальна система результатів діяльності СПІ/Ф за критеріями 

ефективності та прозорості. 

 

1. КРК визначає критерій ефективності за рейтингово-бальною системою. 

2. КРК визначає критерій прозорості за рейтингово-бальною системою. 



3. Доказом прозорості є факт наявності переліку обов’язкових документів у 

загальному доступі до перевірки КРК або станом на дату надання Звіту про 

ефективність СПІ/Ф за звітний рік. Про кожну таку перевірку КРК повідомляє СПІ/Ф 

за 48 годин до її проведення. 

Стаття 15. Нерозподілені кошти. 

 

Нерозподіленими коштами є кошти, що залишаються у розпорядженні СПУ внаслідок 

недотримання критеріїв, що входять до принципів, визначених статтями 10-13 цього 

Регламента. СПІ/Ф втрачає право на розпорядження такими коштами до завершення 

звітного півріччя, що розпочнеться після розподілу коштів між СПІ/Ф. 

 

Стаття 16. Невикористані кошти. 

 

Невикористаними коштами є кошти, яким СПІ/Ф не визначив напрям використання 

станом на 1 жовтня звітного півріччя та 1 травня звітного півріччя, у кошторисі за 

відповідне піврічяя, або не використав на відповідні дати. Невикористані кошти 

переходять у розпорядження СПУ. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ВІДРЯДЖЕННЯ. 

 

Стаття 17. Відрядження. 

 

1. 50 відсотків коштів, виділених на відрядження відповідно до частини 3 статті 3 цього 

Регламенту, розподіляється за принципом представництва, відповідно до статті 13 цього 

Регламента. 

 

2. 50 відсотків коштів, виділених на відрядження відповідно до частини 3 статті 3 цього 

Регламенту, розподіляються серед СПІ/Ф за рішенням Голови СПУ, який надає згоду на 

відрядження студентів за поданням Голів СПІ/Ф протягом 10 робочих днів з моменту 

такого подання. 

 

3. Використання коштів, визначених у частині 1 цієї статті, виконується за 

розпорядженням відповідного СПІ/Ф, якщо інше не визначено цим Регламентом. 

 

РОЗДІЛ 5. ЗВІТНІСТЬ. ДОКУМЕНТИ. 

 

Стаття 18. Звітні півріччя. 

 
Звітним півріччям є відрізок часу між першим засіданням КСУ щодо бюджету і останнім 

засіданням КСУ щодо бюджету у півріччі навчального року. 

 

Стаття 19. Кошторис СПУ. 



Щороку на першому засіданні КСУ щодо бюджету СПУ подає на затвердження КСУ 

кошторис (план витрат) на звітне півріччя, що розпочинається даним засіданням. 

 

Стаття 20. Звіт про витрати СПУ. 

 
Звіт про витрати СПУ подається СПУ Головуючому КСУ на останньому засіданні КСУ 

у звітному півріччі. 

 

Звіт про витрати передбачає перелік всіх витрат, що були здійснені протягом звітного 

півріччя і суму коштів, витрачених на кожну з позицій звіту. 

 

Стаття 21. Кошторис СПІ/Ф. 

 

Кошторис СПІ/Ф подається СПІ/Ф на розгляд і затвердження на засіданні КСІ/Ф в 

термін, визначений КСІ/Ф, але не пізніше дати початку звітного півріччя, та подається 

до КСУ за 15 робочих днів до скликання першого засідання КСУ щодо бюджету у 

звітному півріччі. 

 

Стаття 22. Звіт про витрати СПІ/Ф. 

 

Звіт про витрати СПІ/Ф подається на розгляд і затвердження КСІ/Ф в термін, визначений 

КСІ/Ф, та на розгляд і затвердження КСУ за 15 робочих днів до скликання КСУ на 

останнє засідання щодо бюджету у звітному півріччі. 

Звіт про витрати передбачає зазначення всіх статей видатків СПІ/Ф протягом звітного 

року та суми витрачених бюджетних коштів на кожну таку статтю. 

 

Стаття 23. Звіт КРК про результати перевірки СПІ/Ф за принципами ефективності 

та прозорості. 

 

Звіт про результати перевірки СПІ/Ф за принципами ефективності та прозорості 

подається КРК до КСУ на останньому засіданні КСУ щодо бюджету у звітному півріччі. 

Звіт КРК про ефективність СПІ/Ф передбачає обгрунтовану оцінку діяльності та 

прозорості СПІ/Ф за критеріями та правилами, встановленими цим Регламентом. 

 

Стаття 24. Звіт про діяльність КРК. 

 

Звіт про діяльність КРК подається Головою КРК Головуючому КСУ на останньому 

засіданні КСУ щодо бюджету у звітному півріччі. 

 

Звіт про діяльність КРК включає: 

 

1) звіти про ефективність всіх СПІ/Ф; 

 

2) оскаржувані заяви СПІ/Ф щодо результатів перевірки ефективності, відповіді КРК на 

ці заяви; 

3) рейтинговий список СПІ/Ф за результатами перевірки СПІ/Ф за принципами 

ефективності та прозорості. 

 

3) інші документи, що ухвалюються КРК щодо питань, визначених цим Регламентом. 



 

РОЗДІЛ 5. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Стаття 25. Набрання чинності цим Регламентом. 

 

Цей Регламент набирає чинності з моменту його ухвалення на засіданні КСУ. 



Додаток № 1 

До Регламенту про бюджет ОСС КНУ 

 
 

Перелік обов’язкових документів для задоволення СПІ/Ф критерію прозорості: 

 

1) Положення про відповідний СПІ/Ф; 

 

2) Положення СПІ/Ф про додаткові бали; 

 

3) Рішення СПІ/Ф про нарахування додаткових балів; 

 

4) Розпорядження Голови СПІ/Ф; 

 

5) Кошторис звітного року, що триває; 

 
6) Звіт про витрати попереднього звітного року; 

 

7) Протоколи всіх засідань СПІ/Ф. 
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