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1. Загальні положення 
 

1.1. Планово-фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом 
університету, діє на підставі Статуту університету, дійсного положення і 
підпорядковується безпосередньо ректору. 

1.2. Планово-фінансовий відділ у своїй роботі керується законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і 
фінансово-господарську  діяльність, Положенням про університет, 
постановами і розпорядженнями Верховної Ради, наказами і вказівками 
Міністерства освіти і науки  України , Міністерства фінансів України, 
Міністерства соціальної політики України, іншими нормативними 
документами, виданими на їх підставі  наказами ректора університету. 

1.3. З питань організації і методики ведення планово-фінансової роботи 
відділ керується вказівками планово-фінансового управління Міністерства 
освіти і науки України. 

1.4. Планово - фінансовий відділ очолюється начальником, що 
призначається і звільняється від займаної посади наказом ректора 
університету. 

1.5. Штати відділу затверджуються ректором університету  відповідно 
до діючих нормативів в межах чисельності співробітників і граничних 
асигнувань на утримання апарату управління. 

У залежності від чисельності співробітників відділу й об’єму робіт в 
складі відділу можуть бути організовані групи або призначені відповідальні 
особи по ділянках та видах робіт. 

 
2. Основні завдання 

 
2.1. Організація, аналіз та планування фінансово-господарської діяльності 

університету, а саме: 
2.1.1. Підготовка та ведення документації стосовно економічних питань.  
2.1.2. Складання кошторисів доходів і видатків загального та спеціального 

фондів у розрізі окремих  КПКВ. Підготовка документів на внесення змін до 
кошторисів. 

2.1.3. Аналіз доходів і витрат університету за видами діяльності. 
2.1.4. Складання калькуляцій на усі види платних послуг. 



2.1.5.. Складання та подання звітності по фінансово-економічних 
показниках. 

2.1.6. Складання перспективних і щорічних проектів планів кошторисних 
витрат, в тому числі по оплаті праці, штатних розписів та змін до них. 

2.1.7. Забезпечення разом з бухгалтерією університету й іншими 
підрозділами раціонального й ефективного використання лімітів в межах 
кошторисів університету.  

2.1.8. Запобігання  виникнення   негативних  явищ  у фінансово-
господарській   діяльності,   виявлення   і  мобілізація  внутрішньо - 
господарських резервів. 

 
3. Функції 

 
3.1. Проведення розрахунків планових показників за напрямками 

використання бюджетних коштів на утримання університету та технікумів на 
підставі аналізу доходів  у розрізі джерел їх надходження та видатків  за видами 
діяльності. 

 
3.2. Підготовка документів для проведення розрахунків планових  

показників, бюджетних запитів .  
 
3.3. Складання проектів кошторисів доходів і видатків загального та 

спеціального фондів в розрізі бюджетних програм, затвердження річних 
кошторисів у МОНУ, контроль за виконанням кошторисів витрат по бюджетним і 
спеціальним коштам, використанням лімітів по оплаті праці , підготовка довідок 
про внесення змін до кошторисів. 

  
3.4. Підготовка розрахунків з орендної плати за приміщення, що надані в 

оренду. Нарахування та перерахунок земельного податку до податкових органів. 
 
3.5. Складання   економічно   обґрунтованих калькуляцій собівартості 

платних послуг,  що можуть  надаватися університетом відповідно   до   
законодавства. 

 
3.6. Участь у складанні щоквартальної та місячної фінансової звітності з 

виконання кошторису університету, з питань оплати праці , кількісного та 
якісного складу працюючих. 

 
3.7. Підготовка разом з навчально-методичним відділом розрахунків по 

визначенню чисельності ставок науково - педагогічного  персоналу  для надання 
їх у МОНУ. 

 
3.8.  Складання  штатних розписів  та змін до них. 
 
3.9. Оформлення заяв з прийому на роботу відповідно штатного розпису в 

частині встановлення оплати та відповідності вакантних посад. 
 



3.10. Підготовка наказів з особового складу університету в разі законодавчо 
обґрунтованого підвищення розмірів заробітної плати, встановлення надбавок 
стимулюючого характеру та інших заохочувальних виплат. 

 
3.11. Складання  державної статистичної  звітності в  порядку,  
встановленому законодавством по операціях з виплати заробітної плати.  

 
3.12. Вивчення можливих ризиків у веденні фінансово-господарської 

діяльності, забезпечення  відповідних структурних  підрозділів університету 
інформацією   для  прийняття  обґрунтованих управлінських    рішень. 

 
3.13. Усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  

заходів,  проведених  державними органами,  що  уповноважені здійснювати    
контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.  

 

4. Взаємовідносини з іншими підрозділами університету 

У своїй роботі планово-фінансовий відділ співпрацює із: 

-  бухгалтерією - з питань подання їй кошторисів витрат, участі в 
складанні бухгалтерської і статистичної звітності й аналізу 
фінансово-господарської діяльності; 

- юридичним  відділом – з питань роз’яснень діючого законодавства і 
порядку його застосування, аналізу змін і доповнень фінансового, 
податкового, цивільного законодавства; 

-  навчально-методичним відділом – з питань чисельності студентів з 
метою складання статистичної звітності; 

-  відділом кадрів університету - з питань оформлення заяв з прийому 
на роботу та наказів з особового складу; 

- господарським відділом  та відділом матеріально-технічного 
забезпечення - з питань матеріально-технічного забезпечення; 

- експлуатаційно-технічним відділом – з питань фактичного 
нарахування комунальних послуг  та діяльності гуртожитків; 

- іншими підрозділами  університету - для виконання посадових 
обов'язків. 

 
5. Права й обов'язки начальника відділу 

 
5.1. Начальник відділу розробляє і подає на затвердження ректору 

посадові інструкції працівників відділу. 
5.2. Начальник планово-фінансового відділу: 
5.2.1. У встановленому порядку представляє університет з питань, що 

відносяться до компетенції відділу. 
5.2.2. Розробляє пропозиції з питань планово-фінансової діяльності для 

прийняття ректоратом і керівними органами університету відповідних рішень. 



5.2.3. Перевіряє діяльність усіх підрозділів університету з питань, що 
входять у функції відділу. 

5.2.4. Вимагає від усіх підрозділів університету надання інформації, 
необхідної для виконання відділом покладених на нього задач і функцій. 
Надає роз’яснення, рекомендації, вказівки з питань, що входять в компетенцію 
відділу. 

5.2.5. Самостійно веде листування з питань економічного планування і 
статистичної звітності, а також з інших питань, , що входять в компетенцію 
відділу і не потребують узгодження з ректором університету. 

5.2.6. Звітує перед ректором про свою діяльність. 
5.2.7. Вносить до ректорату університету пропозиції щодо застосування 

до співробітників відділу заохочень і стягнень, передбачених трудовим 
законодавством. 

5.2.8. Підбирає і рекомендує ректору працівників на заміщення штатних 
посад ПФВ, передбачених штатним розписом. 

5.2.9. Вимагає від співробітників відділу дотримання трудової 
дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, виконання посадових 
інструкцій. 

5.2.10. Забезпечує збереження майна, що знаходиться у відділі, з 
дотриманням правил пожежної безпеки. 

 
6. Відповідальність  

 
6.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу 

несе начальник. Персональна відповідальність начальника планово-
фінансового відділу покладена за: 

 
- своєчасне і якісне виконання відділом покладених на нього функцій; 
- організацію у відділі оперативної та якісної підготовки і оформлення 

документів відповідно до діючих правил і інструкцій; 
- виконання відділом узятих зобов'язань, за стан трудової дисципліни в 

колективі; 
- забезпечення безпечних умов роботи співробітників відділу; 
- дотримання штатно-фінансової дисципліни  в університеті. 
6.2. Відповідальність співробітників відділу встановлюється їхніми 

посадовими обов’язками. 
 
 
 
 

Начальник планово-фінансового відділу    Н.Л.Стряпкова 
        
 
 
        ПОГОДЖЕНО: 
        Провідний юрисконсульт 
 
         Н.В. Івасішина 


