
Керівнику освітніх програм ГО 

«Центр дослідження суспільства» 

Стадному Є. А.  

 

Шановний Єгоре Андрійовичу, в порядку виконання вимог Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та Закону 

України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-III, у відповідь на Ваш запит 

від 02 липня 2014 року (ВХ. № 14/83-01-186 від 15.07.2014 р.) доводимо до 

вашого відома наступне. 

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» кожний має право на доступ до інформації, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених даним Законом, та інформації, що становить суспільний 

інтерес. Забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» здійснюється шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації, наданням інформації 

за запитами на інформацію.  

Законодавством визначено розпорядників публічної інформації. Так, 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

розпорядником публічної інформації є юридичні особи, що фінансуються з 

державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - 

стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів. Отже, Харківський 

національний економічний університет ім. Семена Кузнеця виступає 

розпорядником інформації щодо використання бюджетних коштів.  

Керуючись ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» в Харківському 

національному економічному університеті ім. С. Кузнеця діє студентське 

самоврядування – Молодіжна організація, яке є невід'ємною частиною 



громадського самоврядування університету. Головна мета молодіжної організації 

університету – привернення студентів до активної участі у студентському житті, 

захист, презентація та реалізація їх прав та інтересів, створення умов для 

самореалізації особистості студентів, формування в них лідерських компетенцій, 

підвищення рівня професійної підготовки.  

Відповідно до ст. 38 ч.6 п. 2 Закону України «Про вищу освіту», фінансовою 

основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою 

вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального 

фонду відповідного вищого навчального закладу. Кошти органів студентського 

самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Так, 

Молодіжна організація  Харківського національного економічного університету 

ім. С. Кузнеця діє по напрямах: науковий, соціально-економічний, зв’язки з 

громадськістю, спорт і туризм, міжнародний та культурно-масовий напрям. 

З метою забезпечення вищезазначених завдань Молодіжної організації було 

затверджено кошторис органу студентського самоврядування, до якого крім 

загальних пунктів, на вимогу Молодіжної організації було включено витрати по 

забезпеченню діяльності творчих та наукових клубів, витрати по проведенню 

культурних заходів «Дебют», «Студентська весна», виданню інформаційного 

бюлетеню та інших культурно-масових та наукових заходів. 

Інформацію щодо обсягу витрат університету протягом 2012 року і 2013 року 

на фінансування студентського самоврядування у Харківському  національному 

економічному університеті ім. С. Кузнеця надано у Додатку. 

Додаток на 1 арк. 

 

 


