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Про надання відповіді 
 

Державна аудиторська служба України в межах компетенції розглянула 
Ваше електронне звернення від 20.04.2021 (вх. від 20.04.2021 № П-353) щодо 
надання роз'яснень з питання наявності обмежень при використанні органом 
студентського самоврядування коштів, наданих йому на виконання статті 40 
Закону України «Про вищу освіту», та повідомляє. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків 
або яка знаходиться у його володінні (частина перша статті 1 згаданого закону). 

Оскільки Ваше звернення за своїм змістом не є запитом на інформацію, а 
отже, не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», його розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян». 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Компетенцію Держаудитслужби визначено статтею 2 Закону України 
«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»                               
(далі – Закон) та пунктами 3, 4 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43 (далі – Положення № 43). 

Зокрема, пунктом 4 Положення № 43 визначено, що до повноважень 
Держаудитслужби належить здійснення контролю у міністерствах, інших 
органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах 
господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в 
установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який 
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування або 
використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи 
комунальне майно; суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми 
власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за 
судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. 

У цьому пункті визначено, що Держаудитслужба реалізує державний 
фінансовий контроль через здійснення: державного фінансового аудиту; 
перевірки державних закупівель; інспектування (ревізії) та моніторингу 
закупівель. 

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного 
фінансового контролю розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти 
порушення законодавства з фінансових питань. 

Отже, надання роз’яснення щодо наявності обмежень під час 

використання органом студентського самоврядування коштів, наданих йому на 
виконання статті 40 Закону України «Про вищу освіту», не належить до 
компетенції Держаудитслужби. 

Поряд з цим слід зазначити, що Міністерство освіти і науки України           

(далі – МОН) є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що формує та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, а 
також здійснює їх нормативно-правове регулювання. 

З огляду на зазначене, керуючись вимогами пункту 4 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, згідно з яким одним із 
основних завдань цього центрального органу виконавчої влади є узагальнення 
практики застосування законодавства з питань, що належать до його 
компетенції, копію Вашого звернення надіслано до МОН для розгляду та 
надання відповіді. 

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби Ви маєте право 
його оскаржити відповідно до статті 16 Закону України «Про звернення 
громадян».  

 

 

Заступник Голови                                                                        Юлія СОЛЯНІК 
 
 

 

Світлана Гребень 485 17 82 

__________ 

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.  
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