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Конференція студентів Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, продовжуючи 

найкращі традиції та процес побудови громадянського суспільства в державі, 

від імені всіх студентів навчального закладу, дбаючи про забезпечення прав 

та свобод студентів в межах університету, прагнучи розвивати творчий та 

науковий потенціал студентства ухвалює це Положення 
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Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування в Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 

(далі – Університет) – це гарантоване державою право осіб, які навчаються в 

Університеті (далі – Студентів), брати участь безпосередньо або через 

представницькі органи в управлінні справами Університету та займатися 

іншою діяльністю, що віднесена до їх повноважень. 

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Університету, важливим елементом вдосконалення 

навчально-виховної роботи. 

1.3. Студентське самоврядування в Університеті діє на принципах 

добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності. 

1.4. Студентське самоврядування виражає й захищає права всіх 

студентів незалежно від їх раси, статі, політичних, релігійних та інших 

переконань, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

1.5. Органи студентського самоврядування створюються на 

добровільних, виборних засадах за ініціативою Студентів. 

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, рішенням спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального 

органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний 

заклад, Статутом Університету, цим Положенням та іншими актами 

студентського самоврядування, що не суперечать даному Положенню. 

1.7. Перелік повноважень органів студентського самоврядування в 

Університеті визначається цим Положенням та іншими актами студентського 

самоврядування, що не суперечать даному Положенню. 

1.8. У своїй роботі органи студентського самоврядування не дублюють 

роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею. 
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1.9. Органи студентського самоврядування в Університеті є 

аполітичними та не мають релігійного характеру. 

1.10. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання 

політичних партій, рухів, громадських та релігійних організацій. 

1.11. Керівництво Університету зобов’язане створювати нормальні 

умови для розвитку та забезпечення діяльності органів студентського 

самоврядування в Університеті. 

1.12. Студенти мають рівне право на участь в студентському 

самоврядуванні. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів 

студентського самоврядування. 

1.13. Органи студентського самоврядування Університету мають право 

на власну символіку. 

1.14. Пріоритетними напрямами зовнішніх відносин органів 

студентського самоврядування Університету є реалізація спільних проектів, 

професійна практика та працевлаштування; фінансова підтримка 

студентських ініціатив; підвищення авторитету Університету на 

національному та міжнародному рівнях.  

1.15. Органи студентського самоврядування Університету є вільними 

від втручання політичних партій та рухів, релігійних організацій та 

громадських об’єднань політичного чи релігійного спрямування.  

1.16. Органи студентського самоврядування Університету можуть 

співпрацювати з комерційними та некомерційними організаціями в науковій, 

освітній та культурно-мистецькій та інших сферах та громадськими 

організаціями, спеціалізованих на тематику студентства і вищої освіти. 

1.17.  Це положення стає правомірним після затвердження на 

Конференції студентів Університету. 

1.18. Необхідність ухвалення Ректором Університету Положення 

вирішує Конференція студентів Університету за ініціативи Студентської 

Ради Університету. 
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Розділ 2. Мета і завдання органів студентського 

самоврядування університету 

2.1. Основною метою діяльності студентського самоврядування 

Університету є всебічна реалізація студентами Університету своїх законних 

соціальних, економічних, творчих інтересів; участь в управлінні 

Університетом. 

2.2. Основними завданнями студентського самоврядування 

Університету є: 

2.2.1. Організація та координація діяльності системи органів 

студентського самоврядування Університету; 

2.2.2. Сприяння розвитку студентського самоврядування Університету 

на різних його рівнях та видах; 

2.2.3. Створення сприятливих умов для всебічного розвитку та 

вираження індивідуальності студентів; 

2.2.4. Підтримка та розвиток студентських ініціатив; 

2.2.5. Створення сприятливих умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

2.2.6. Створення, організація та підтримка діяльності різноманітних 

студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; 

2.2.7. Організація співробітництва зі студентами інших навчальних 

закладів, з молодіжними організаціями, з органами місцевого 

самоврядування, з органами державної влади та з іншими партнерами; 

2.2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників Університету; 

2.2.9. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню 

студентами правопорушень, надмірного вживанню ними алкоголю, паління 

наркотичних та інших шкідливих речовин; 

2.2.10. Участь у реалізації державної молодіжної політики; 

2.2.11. Забезпечення правової, психологічної, фінансової допомоги 

студентам (спільно з відповідними службами); 
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2.2.12. Надання допомоги адміністрації Університету, деканатам 

факультетів та іншим структурним підрозділам Університету у вирішенні 

питань, пов’язаних зі студентським життям. 

2.3. З метою виконання своїх завдань студентське самоврядування 

Університету: 

2.3.1. Бере участь в управлінні Університетом у порядку, 

встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом 

Університету; 

2.3.2. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

2.3.4 Проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

2.3.5.  Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості 

вищої освіти; 

2.3.6. Захищає права та інтереси студентів, які навчаються в 

Університеті; 

2.3.7. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-

дорадчих органів; 

2.3.8.  Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність; 

2.3.9.  Бере участь у вирішенні питань забезпечення належних 

побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації 

харчування студентів; 

2.3.10. Розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

2.3.11. Вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

2.3.12. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу 

вищої освіти, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

студентів; 

2.3.13. Має право оголошувати акції протесту; 
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2.3.14. Виконує інші функції, передбачені цим ЗУ «Про освіту», ЗУ 

«Про вищу освіту», рекомендаційними листами МОН України та 

Положенням про студентське самоврядування. 

2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

2.4.1. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на 

навчання; 

2.4.2. Переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за 

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб; 

2.4.3. Переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням; 

2.4.4. Призначення заступника декана факультету, заступників ректора 

Університету; 

2.4.5. Поселення осіб, які навчаються в Університеті у гуртожиток і 

виселення їх із гуртожитку; 

2.4.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в 

частині, що стосується осіб, які навчаються, в тому числі і документації з 

освітнього процесу в Університеті; 

2.4.7. Діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання 

осіб, які навчаються в Університеті. 
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Розділ 3. Структура й організація роботи органів 

студентського самоврядування 

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, 

факультету, гуртожитку та академічної групи. 

3.2. Первинна структурна одиниця в системі студентського 

самоврядування формується на рівні академічної групи та кімнати 

гуртожитку. 

3.3. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. 

Порядок обрання, обсяг та термін повноважень органів студентського 

самоврядування на різних рівнях визначаються Положенням про студентське 

самоврядування цих рівнів, що не суперечать цьому Положенню та чинному 

законодавстві. 

3.4. В гуртожитках створюються студентські ради гуртожитків, які 

організовують та виконують свою роботу згідно з розділом про студентську 

раду гуртожитку даного Положення. 

3.5. Рішення органів студентського самоврядування протягом трьох 

робочих днів доводяться до адміністрації відповідного рівня. 

3.6. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування всіх 

рівнів проводяться не рідше, ніж раз на місяць і вважаються правомочними 

якщо на них присутні не менше половини загальної кількості їх членів. 

3.7. Рішення під час засідань виконавчих органів приймаються простою 

більшістю голосів членів органу, що мають право голосу. В разі рівного 

розподілу голосів серед членів, рішення приймається на користь голосу 

головуючого на засіданні. 

3.8. Засідання виконавчого органу веде голова, або, в разі його 

відсутності, чи за дорученням, перший заступник голови. Хід засідання 

фіксується протоколом, який наприкінці засідання підписує голова, перший 

його заступник та секретар відповідного органу. 

3.9. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування: 

3.9.1. Конференція студентів Університету; 
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3.9.2. Студентська рада Університету (далі – СР); 

3.9.3. Студентська рада факультету ( далі – СРФ); 

3.9.4. Студентська рада гуртожитку ( далі – СРГ); 

3.9.5. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи 

та кімнати в гуртожитку. 

3.10. Повноваження органів студентського самоврядування 

Університету здійснюються в межах і нормах, що встановлені в даному 

Положенні про органи студентського самоврядування Університету. 

3.11. Кожен член органів студентського самоврядування Університету 

несе колективну та персональну відповідальність за якість організації 

діяльності і функціонування органів студентського самоврядування 

Університету 
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Розділ 4. Конференція студентського самоврядування 

Університету 

4.1. Вищим органом студентського самоврядування Університету є 

Конференція студентів Університету. На розгляд Конференції виносять 

найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами 

діяльності студентського самоврядування. 

4.2. Конференція студентів Університету: 

4.2.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування в 

Університету; 

4.2.2. Визначає структуру, повноваження та порядок проведення 

прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів 

студентського самоврядування; 

4.2.3. Заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

4.2.4. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

4.2.5. Затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів 

студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, 

заслуховує звіт про його виконання; 

4.2.6. Обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування. 

4.2.7. Заслуховує звіт виконаної роботи Студентської Ради 

Університету, котрий декламує Голова Студентської Ради Університету. 

4.3. Персональний склад делегатів на Конференцію студентів 

Університету обирають на Конференціях студентів факультетів, за нормою 

представництва, яку визначає СР.  

4.3.1. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів по 1 

представнику від 10 студентів. 
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4.3.2. До складу делегатів Конференції студентів Університету за 

посадами входять члени СР, СРФ та СРГ. 

4.4. Конференцію студентів Університету скликає СР за власним 

рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів 

Університету. 

4.5. Конференцію студентів Університету проводять не менше одного 

разу на навчальний рік. 

4.5.1. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції. 

4.6. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 

від загальної кількості делегатів. 

4.7. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування 

абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

4.8. Конференція студентів Університету обирає головуючого, 

президію та робочі органи Конференції. 

4.9. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар 

Конференції. 

4.10. Рішення Конференції студентів Університету є обов’язковими для 

виконання органами студентського самоврядування. 
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Розділ 5. Студентська рада Університету 

5.1. Вищим постійно діючим виконавчим органом студентського 

самоврядування є Студентська рада (далі – СР) Університету. 

5.2. До складу СР входять: 

5.2.1. Голова СР; 

5.2.2.Перший заступник голови СР; 

5.2.3. Заступники голови СР, але не більше, ніж дві особи (за рішення 

Голови СР); 

5.2.4 .Секретар СР; 

5.2.5. Голови СРФ; 

5.2.6. Голови СРГ; 

5.2.7. Голови відділів (секторів) при СР Університету. 

5.3. Засідання СР проводяться не менше одного разу на місяць і 

вважаються легітимними, якщо на них присутні не менше половини від 

числа обраних до їхнього складу членів. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів. 

5.4. Засідання СР веде Голова або, за дорученням, Перший заступник. 

Хід засідання фіксується протоколом, який підписується Головою, Першим 

заступником та секретарем СР Університету. 

5.5. Секретар СР веде протоколи засідань, веде облік виконання 

рішень, відповідає за документообіг. 

5.5.1. Секретаря СР обирає простою більшістю весь склад СР 

Університету за поданням кандидатури Головою СР Університету строком на 

один рік. 

5.5.2. У разі дострокового припинення діяльності Голови СР 

Університету і тимчасового виконання цих повноважень Першим 

заступником Голови СР Секретар може здійснювати свої повноваження до 

обрання нового Голови СР і складу СР Університету. 

5.6. Голова СР здійснює таку діяльність: 
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5.6.1. Приймає рішення щодо діяльності, яка передбачена цим 

Положенням; 

5.6.2. Представляє студентське самоврядування Університету в органах 

управління Університетом. 

5.6.3. Очолює СР Університету. 

5.7. Голова СР обирається шляхом загального таємного голосування 

студентів строком на 1 рік. 

5.7.1. Вибори голови СР відбувається в термінах, зафіксованих у 

Положенні про вибори в органах студентського самоврядування 

Університету. 

5.7.2. Головою СР може бути студент денної форми навчання. 

5.8. Голова СР наділений повноваженнями: 

5.8.1. Здійснює загальне керівництво СР; 

5.8.2. Представляє інтереси студентів Університету в усіх органах, 

організаціях і установах у межах своїх повноважень; 

5.8.3. Організовує роботу СР та несе відповідальність за якість 

організації діяльності СР; 

5.8.4. Координує діяльність керівників структурних підрозділів 

(відділів або секторів) СР; 

5.8.5. Дає доручення та делегує свої повноваження Першому 

заступнику голови СР; 

5.8.6. Є членом Вченої ради Університету; 

5.8.7. Не рідше, ніж один раз на рік публічно звітує щодо діяльності СР 

Університету від імені всього складу СР; 

5.8.8. Має право отримувати необхідну інформацію для здійснення 

діяльності СР від адміністрації та органів студентського самоврядування 

Університету; 

5.8.9. В межах своїх повноважень видає усні та письмові 

розпорядження; 
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5.8.10. Може бути присутнім на засіданнях вчених рад факультетів під 

час розгляду питань студентського самоврядування з правом дорадчого 

голосу; 

5.8.11. Подає кандидатур на посаду Першого заступника голови СР, 

заступників голови СР, секретаря й голів відділів (секторів) СР та відкликає 

їх за результатом голосування простої більшості складу СР Університету; 

5.8.12. Головує на засіданнях СР та Конференції; 

5.8.13. Звітує про діяльність СР на чергових Конференціях; 

5.8.14. Має право першого підпису документів СР; 

5.8.15. Подає пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів 

Університету; 

5.8.16. Має право на відшкодування витрат, пов’язаних із 

відрядженнями; 

5.8.17. Разом зі студентськими профспілковими організаціями 

Університету готує та узгоджує з ректором Додаток до колективного 

договору «Угода по студентам та аспірантам». Входить до складу 

узгоджувальної комісії Університету, в якій представляє інтереси 

студентства Університету. 

5.9. У разі дострокового припинення повноважень голови СР, його 

обов’язки виконує Перший заступник голови СР. 

5.10. Перший заступник голови СР виконує обов’язки покладені 

головою СР, СР та Конференцією студентів Університету. 

5.11. Перший заступник голови СР: 

5.11.1. Здійснює повноваження голови СР за відсутності голови СР; 

5.11.2. Здійснює інші повноваження за дорученням голови СР; 

5.11.3. Допомагає голові СР у повсякденній роботі; 

5.11.4. Має право голосу на зборах СР Університету; 

5.11.5. Може бути присутнім на засіданнях вчених рад факультетів під 

час розгляду питань студентського самоврядування з правом дорадчого 

голосу; 
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5.11.6. Подає пропозиції щодо відзначення та заохочення студентів 

Університету; 

5.11.7. Має право на відшкодування витрат, пов’язаних із 

відрядженнями. 

5.12. Першого заступника Голови СР обирає СР з числа студентів за 

поданням голови СР терміном на один рік. 

5.12.1. Перший заступник є обраним, якщо за нього проголосувала 

проста більшість членів СР. 

5.12.2. Перший заступник припиняє свої повноваження: 

5.12.2.1. За власним бажанням; 

5.12.2.2. За рішенням СР Університету, прийнятим абсолютною 

більшістю; 

5.12.2.3. Після тимчасового виконання обов’язків Голови СР (за умови 

дострокового припинення повноважень Голови СР) у разі обрання нового 

Голови СР Університету. 

5.13. За рішенням Голови СР може призначатись заступник голови СР.  

5.13.1. Заступниками голови СР можуть бути студенти Університету. 

5.13.2. Кількість заступників голови СР не може бути більше двох осіб. 

5.13.3. Заступник голови СР як призначена особа не має права голосу 

на засіданні СР Університету. 

5.14. Заступник голови СР здійснює такі повноваження: 

5.14.1. Здійснює повноваження Голови СР та Першого заступника 

Голови СР Університету відповідно до розподілу обов’язків між ними; 

5.14.2. Здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво 

роботою напрямів діяльності СР; 

5.14.3. Здійснює інші повноваження за дорученням Голови СР та 

Першого заступника Голови СР Університету; 

5.14.4. Допомагає Голові СР та Першому заступнику Голови СР 

Університету у поточній роботі. 
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5.15. Заступника Голови СР може усунути з посади лише Голова СР 

Університету. 

5.16. Голів відділів (секторів) СР Університету обирає склад СР 

Університету простою більшістю за подання кандидатури Головою СР, 

Першим Заступником голови СР та інших членів СР Університету. 

5.17. Голова відділу (сектору) СР Університету має право голосу на 

загальних зборах СР Університету. 

5.18. Голова відділу (сектору) СР Університету здійснює такі 

повноваження: 

5.18.1. Організовує роботу відділу (сектору) СР та несе персональну 

відповідальність за якість організації відділу (сектору) СР; 

5.18.2. Координує діяльність членів відділу (сектору) СР, яких на сам 

призначає за узгодженням Голови СР Університету та Першого заступника; 

5.18.3. Дає доручення та делегує свої повноваження членам відділу 

(сектору) СР Університету; 

5.18.4. Має право отримувати необхідну інформацію для здійснення 

діяльності СР від адміністрації та органів студентського самоврядування 

Університету; 

5.18.5. Звітує під час зборів СР Університету та подає у звіт у вигляді 

документа Секретарю СР Університету; 

5.18.6. Має право на відшкодування витрат, пов’язаних із 

відрядженнями. 

5.19. Голова відділу (сектору) СР Університету припиняє власні 

повноваження у таких випадках: 

5.19.1. За власним бажанням; 

5.19.2. Голова СР Університету відкликає Голову відділу (сектору) СР 

за результатом голосування простої більшості складу СР Університету; 

5.19.3. У зв’язку з переведенням у інший ЗВО або випуском із 

Університету. 
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Розділ 6. Студентське самоврядування на факультетах та в 

гуртожитках Університету 

6.1. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті та 

в гуртожитках визначається Положенням про студентське самоврядування на 

факультеті (в гуртожитку), що не суперечить цьому Положенню. 

6.2. Вищим представницьким органом студентського самоврядування 

на факультеті (в гуртожитку) є Конференція студентів факультету 

(гуртожитку), яка в межах своєї компетенції має право на визначення 

загальних засад функціонування органів студентського самоврядування на 

факультеті (в гутрожитку). 

6.3. Загальна кількість делегатів конференції студентів факультету 

визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по три 

особи від кожної академічної групи факультету. 

6.4. Делегати на конференцію студентів факультету обираються на 

загальних зборах академічної групи. 

6.5. Загальна кількість делегатів конференції студентів в гуртожитку 

визначається з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по 1 

делегату від кімнати. 

6.6. Конференція студентів факультету (гуртожитку) вважається 

легітимною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних 

делегатів та якщо про її проведення було оголошено не пізніше, ніж за 10 

робочих днів. Рішення на конференції приймаються простою більшістю 

голосів присутніх. 

6.7. Конференція студентів факультету (гуртожитку): 

6.7.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування на 

факультеті (в гуртожитку). 

6.7.2. Визначає основні напрямки діяльності органів студентського 

самоврядування факультету (гуртожитку); 

6.7.3. Розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, 

окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування; 
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6.7.4. Обирає Голову та Секретаря СРФ (СРГ) та припиняє їх 

повноваження; 

6.7.5. Не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СРФ (СРГ) 

про роботу СРФ (СРГ); 

6.7.6. Дає оцінку діяльності студентського самоврядування на 

факультеті (в гуртожитку); 

6.7.7. Здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням та 

Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку). 

6.8. Чергова конференція студентів факультету (гуртожитку) 

скликається головою СРФ (СРГ) один раз на рік. 

6.9. Позачергова конференція студентів факультету (гуртожитку) 

скликається за рішенням 1/3 членів СРФ (СРГ), або за рішенням СР чи СРФ 

(СРГ). 

6.10. Вищим постійно діючим органом студентського самоврядування 

на факультеті (в гуртожитку) є СРФ (СРГ). 

6.11. Склад та повноваження СРФ (СРГ) визначаються Положенням 

про студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку). 

6.11.1. Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в 

гуртожитку) повинно відповідати вимогам і змісту діючого Положення про 

органи студентського самоврядування Університету. 

6.11.2. Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в 

гуртожитку) повинно не суперечити чинному законодавству України. 

6.12. Засідання СРФ (СРГ) вважаються правомочними, якщо на них 

присутні дві третини загальної кількості членів. Рішення приймається 

простою більшістю. 

6.13. Засідання СРФ (СРГ) веде голова або заступник. 

6.14. Голова СРФ (СРГ): 

6.14.1. Представляє інтереси студентів факультету (гуртожитку) та 

СРФ (СРГ) в усіх органах Університету при здійсненні своїх повноважень; 
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6.14.2. Організовує роботу СРФ (СРГ) та несе персональну 

відповідальність за ефективність його діяльності; 

6.14.3. Координує роботу голів органів студентського самоврядування 

нижчих рівнів; 

6.14.4. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації 

факультету (гуртожитку) та органів студентського самоврядування 

Університету для здійснення своєї діяльності; 

6.14.5. В межах своїх повноважень на виконання рішень СРФ (СРГ), СР 

видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма 

органами студентського самоврядування на факультеті (в гуртожитку); 

6.14.6. Щонайменше однин раз на рік звітує перед конференцією 

студентів факультету (гуртожитку) про діяльність СРФ (СРГ); 

6.14.7. Не менше одного разу на місяць звітує перед Головою та 

складом СР Університету і звіт подає у формі документа Секретарю СР; 

6.17.8. Виконує інші функції, що передбачені цим Положенням та 

Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку). 

6.15. Члени СРФ (СРГ) висловлюють свою думку щодо поселення 

студентів в гуртожиток і виселення з гуртожитку, а також про затвердження 

рішення з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання 

студентів Університету. 

6.16. Вибори Голови СРФ (СРГ) відбувається в термінах, зафіксованих 

у Положенні про вибори в органах студентського самоврядування 

Університету. 

6.17. Припинення повноважень голови СРФ (СРГ) відбувається у таких 

випадках: 

6.17.1. Шляхом самоусунення; 

6.17.2. Голова СР Університету відкликає Голову СРФ (СРФ) за 

результатом голосування простої більшості складу СР Університету; 

6.17.3. У зв’язку з переведенням у інший ЗВО або випуском із 

Університету. 
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Розділ 7. Майно та кошти студентського самоврядування 

Університету 

7.1. Формування майна і коштів здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

7.2. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов 

для діяльності органів студентського самоврядування Університету. 

7.3. Органи студентського самоврядування Університету отримують 

від Університету в користування приміщення, меблі, оргтехніку. 

7.4. Університет забезпечує органи студентського самоврядування 

телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет та іншими 

необхідними для функціонуваннями засобами. 

7.5. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 

може здійснюватись за рахунок: 

7.5.1. Цільових коштів Університету, спрямованих на основну 

діяльність студентського самоврядування згідно чинного законодавства; 

7.5.2. Коштів отриманих від діяльності органів студентського 

самоврядування; 

7.5.3. Спонсорських коштів; 

7.5.4. Коштів або майна, які надходять безкоштовно, або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань; 

7.6. Фінансовою основою студентського самоврядування Університету 

є кошти, визначені Вченою Радою Університету в розмірі не менше 0,5% 

коштів спеціального фонду Університету, які спрямовуються на виконання їх 

завдань і повноважень, а також на підтримку наукової діяльності осіб, які 

навчаються в Університеті. 

7.7. Органи студентського самоврядування Університету у разі 

необхідності для виконання законних повноважень та в інтересах розвитку 

студентського потенціалу можуть домогтися збільшення відсотку коштів з 

спеціального фонду Університету шляхом, передбаченим чинним 

законодавством. 
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Розділ 8. Взаємодія органів студентського самоврядування 

з адміністрацією та адміністраціями структурних підрозділів 

Університету 

8.1.  Студентське самоврядування Університету взаємодіє з 

адміністрацією Університету та структурних підрозділів на засадах поваги, 

взаємодопомоги, добровільності та в інтересах студентів Університету. 

8.2.  Студентське самоврядування Університету не перебуває в 

підпорядкованості адміністрації Університету чи структурних підрозділів. 

8.3.  Будь-який тиск на органи студентського самоврядування 

забороняється. 

8.4.  Адміністрація Університету та адміністрації структурних 

підрозділів Університету мають право отримувати інформацію про діяльність 

органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів 

засідань, інформацію про поточну діяльність тощо). 

8.5.  Адміністрація Університету та структурних підрозділів 

зобов’язана: 

8.5.1. Інформувати органи студентського самоврядування про рішення, 

які стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів 

Університету; 

8.5.2. Консультуватись з органами студентського самоврядування 

відповідного рівня щодо прийняття рішень та актів, які стосуються прав, 

обов’язків та законних інтересів студентів Університету, повідомляти про 

проекти таких рішень не пізніше, ніж за 10 днів до їхнього прийняття; 

8.5.3. Надавати інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші 

види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті. 

8.6. Органи та посадові особи студентського самоврядування мають 

право здійснювати громадський контроль за використанням коштів 

Університетом. 
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Розділ 9. Порядок внесення змін і доповнень до Положення 
 

9.1. Зміни та доповнення до цього положення вносить Конференція 

студентів Університету. 

9.2. Рішення про зміни та доповнення до положення є чинними, якщо 

за них проголосувало не менше двох третин делегатів Конференції студентів 

Університету. 

9.3. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх затвердження на Конференції студентів Університету. 

9.3.1 Ухвалення Ректором Університету змін і доповнень не є 

обов’язковим; 

9.3.2. Необхідність ухвалення Ректором Університету змін і доповнень 

до Положення вирішує Конференція студентів Університету за ініціативи 

Студентської Ради Університету. 

9.4. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть 

вноситись органами студентського самоврядування Університету. 

 

 

Розділ 10. Прикінцеві положення 

10.1. Це Положення набуває чинності з моменту його схвалення 

Конференцією студентів Університету. 

10.2. Протягом місяця з моменту набуття чинності цього Положення 

робота органів студентського самоврядування Університету має бути 

приведена у відповідність до цього Положення. 


