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1.Загш~ьнiположення 

1) департамент бюджетування та фiнансового планувания- структурний 

пiдроздiл, який пiдпорядковуеться ректору; 

2) департамент в своi'й роботi керуеться Законами Украi'ни, Податковим 

кодексом, постановами Уряду, наказами Мiносвiти i науки Украi'ни, Статутом 

Унiверситету, наказами та розпоряджениями ректора, iншими нормативними 

документами та цим Положениям; 

3) штатний розпис департаменту затверджуе ректор за поданиям 

проректора, керiвника Департаменту у вiдповiдностi до дiючих нормативiв в 

межах видiлених лiмiтiв чисельностi та фонду заробiтноi' плати; 

4) yci працiвники департаменту призначаються та звiльняються з посади 

наказом ректора за поданиям керiвника Департаменту. 

2. Задачi департаменту бюджетування та фiнансового планування 

1) планувания фiнансово-господарськоi' дiяльностi пiдприемства за 

допомогою ведения бюджетного процесу за вс1ма напрямами дiяльностi 

уншерситету; 

2) оргаюзацtя управшния грошовими коштами 1 регулювания 

фiнансових вiдносин в цiлях найбiльш ефективного використания всiх видiв 

ресурсiв в унiверситетi. 

3) розробка заходiв з удосконаления системи планування та 

фiнансування та контролю видаткiв унiверситету; 

4) участь у розробцi положень унiверситету (про прем1ювания 

спiвробiтникiв, про порядок надания платних послуг тощо ); 

5) Забезпечения виконания iншоi' поточноi' роботи, пов 'язаноi' з 

виконанням основних функцiй Департаменту. 

3. Функцii· департаменту бюджетування та фiнансового планування 

1) розробка спiльно з вiдповiдними департаментами унiверситету 

проектiв доходiв i витрат за всiма видами дiяльностi, якi забезпечують 



функцiонування та економiчний розвиток унiверситету, для подання ix на 

затвердження ректору; 

2) прогнозування надходження коштiв вiд надання послуг на платнiй 

основi й iншiй що приносить дохiд дiяльностi унiверситету; 

3) коригування планових бюджетiв за рахунок надходжень вiд надання 

послуг на платнiй основi й iнших змiн у видатках дiяльностi унiверситету 

4) розробка спiльно з вiдповiдними службами та подання на 

затвердження пропозицiй щодо вартостi платних послуг, що надаються в 
. . 

уюверситет1. 

5) здiйснення бюджетного контролю, валютного контролю, контролю 

виконання iнвестицiйних програм i iнших видiв управлiнського контролю; 

6) здiйснення контролю вiдображення в бухгалтерському та 

податковому облiку господарських операцiй на пiдставi документiв, що 

пiдтверджують данi господарськi операцii в облiковiй системi; 

7) здiйснення контролю за рухом грошових коштiв по рахунках 

унiверситету в банках, та формування платежiв по операцiйнiй, iнвестицiйнiй 
. . . 

ДlЯЛЬНОСТl ун1верситету; 

8) анал1з фiнансово-господарськоi дiяльностi ус1х структурних 

пiдроздiлiв унiверситету за даними бухгалтерського та статистичних звiтiв i 

безпосередньо шляхом перевiрки на мiсцях 

9) подання в статистичю та податков1 органи щомiсячноi, 

щоквартальноi, рiчноi звiтностi з питань працi, чисельностi, контингенту, 

платних послуг, iнформацii з питань працi, заробiтноi плати, фiнансування та 

падания платних послуг, тощо; 

1 О) розробка заходiв та пропозицiй з рацiонального та ефективного 

використання коштiв на утримання унiверситету, органiзацiя та забезпечення 

ix виконання; 

11) Облiк та систематизацiя документiв з питань планово-фiнансовоi 

дiяльностi унiверситету, органiзацiя ix своечасного вивчення вiдповiдними 

посадовими особами унiверситету. 



4. Права департаменту бюджетування та фiнансового планування 

. . 
1) залучати, за згодою .кер1вниюв 1нших департаменnв та 

структурних пiдроздiлiв, 
. . . . . 
вщповщних спещал1ст1в для опрацювання 

документiв i матерiалiв з питань, що вiдносяться до компетенцi1 департаменту; 

2) одержувати в установленому порядку вiд iнших департаментiв та 

структурних пiдроздiлiв унiверситету iнформацiю, документи, пояснения та 

iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на вiддiл завдань i 

функцiй; 

3) в межах компетенцi1 департаменту виносити пропозицi1 з питань 

економного використання коштiв, скорочення видаткiв на утримання 

ун1верситету. 

5. Вiдповiдш,ьнiсть працiвникiв департаменту бюджетування та 

фiнансового планування 

1) 
. . . 

прац1вники департаменту несуть вщповщальюсть за неналежне 

виконання посадових обо в' язкiв; 

2) порушення правил внутр1шнъого трудового розпорядку, вимог 

техюки безпеки, правил пожежно1 безпеки 

законодавства; 

. . 
ВlДПОВlДНО ДО ЧИННОГО 

3) неналежне зберiгання матер1альних цiнностей ун1верситету та 

вiдшкодування матерiально1 шкоди вiдповiдно до вимог законодавства. 

Керiвник департаменту 

бюджетування та фiнансового 

планування O.Ю.Андрущенко 


