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П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

ПРО ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
(КОЛЕГІЮ СТУДЕНТІВ) У ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 
 Студенти університету стають членами Колегії студентів ТДАТУ з моменту їх 
зарахування до ТДАТУ. 
 Колегія студентів ТДАТУ діє в загальній структурі ТДАТУ на основі 
Положення. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1.  Органи студентського самоврядування (ОССВ) виражають інтереси всіх 

студентів університету та функціонують з метою забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків, а також захисту їх прав, сприяють гармонійному 
розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього 
організатора та керівника.  

1.2.  ОССВ керуються Конституцією України, чинним законодавством, 
Законом України «Про вищу освіту» (див. витяг з Закону у Додатку), Постановами 
Кабінету Міністрів України про заклади освіти в Україні, Положенням про вищий 
навчальний заклад України, Статутом ТДАТУ, рішеннями вченої ради та ректорату 
ТДАТУ, іншими нормативними документами. 

1.3.  ОССВ сприяють організації навчальній, науковій, культурно-освітній, 
спортивно-оздоровчій та іншим видам діяльності. 

Основними задачами ОССВ являються: 
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
- обговорення змісту освітніх програм; 
- сприяння у створенні необхідних умов проживання та відпочинку студентів; 
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 
- співробітництво зі студентами інших ВНЗ та молодіжними організаціями; 
- сприяння проведення серед молоді соціологічних досліджень; 
- надання допомоги у фізичному удосконаленні, забезпеченні здорового 

способу життя (навчання); 
- надання допомоги у працевлаштуванні студентів і випускників; 
- патріотичне, правове, трудове, етичне і естетичне виховання молоді; 
- профорієнтаційна робота з молоддю; 
- участь в рішенні питань міжнародного обміну студентами; 
- створення умов для реалізації ініціатив студентів, сприяння діяльності 

студентських об’єднань і організацій, які складаються із студентів університету. 
 Перелік питань, які входять до компетенції ОССВ, погоджується з ректором 
університету. 

1.4. ОССВ виражають інтереси студентства через своїх представників: у 
складі Вчених радах факультетів, Вченій раді та ректораті університету; у складі 
Конференцій факультетів та університету. 
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1.5. ОССВ користується: 

- всебічною підтримкою підрозділів університету, її адміністрації; 
- документами та інформацією, які є в підрозділах університету в рамках 

компетенції ОССВ; 
- майном університету, тобто приміщеннями, засобами обчислювальної техніки, 

зв’язку та поліграфії на умовах, погоджених з ректором університету. 
1.6. ОССВ розпоряджаються грошовими коштами, виділеними їм 

університетом у відповідності до діючого законодавства, коштами отриманими від 
результатів власної діяльності, а також спонсорської допомоги юридичних і 
фізичних осіб. 

1.7. ОССВ незалежні від партій, політичних та громадських організацій, 
органів державної адміністрації. 

1.8. Допомога в організації і проведенні ходу виборчої компанії у ОССВ, 
виконавчих та представницьких структур ОССВ всіх рівнів університету 
здійснюються ректоратом, деканатами, кураторами студентських груп. 
 

2. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
 Вищим керівним органом студентського самоврядування являється 
студентська Конференція університету, яка скликається не рідше як один раз на рік. 
Між конференціями керівні та виконавчі функції виконують студентські ради різних 
рівнів. 

2.1. ОССВ університету мають наступну структуру: 
- Студентська рада гуртожитку (СРГ). 
- Студентська рада факультету (СРФ), 
- Студентська рада університету (СРУ), 
2.2. Волевиявлення та рішення студентської громадськості до підрозділів та 

адміністрації університету доводять: 
- на рівні гуртожитку – СРГ. 
- на рівні факультету – СРФ, 
- на рівні університету – СРУ, 
2.3.  Виконавчими та керівними структурами (в термін між Конференціями) 

ОССВ на різних рівнях є: СРГ, СРФ, СРУ. 
 

3. САМОУПРАВЛІННЯ МЕШКАНЦІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ 
 

3.1 Загальні Збори мешканців гуртожитку є вищим керівним органом ОССВ в 
гуртожитку. Студентська рада гуртожитку (СРГ) являється вищим виконавчим та 
керівним (в термін між Загальними зборами) органом ОССВ в гуртожитку. 

3.2 СРГ обирається на початку нового навчального (або календарного) року 
шляхом прямого таємного голосуванням. На Загальних Зборах мешканців 
гуртожитку (представників кімнат) ухвалюється Порядок проведення виборів. 
Деканат відповідного факультету сприяє формуванню складу СРГ. 

3.3 Голова СРГ обирається на першому засідання СРГ, за його рекомендацією 
проводиться розподіл обов’язків між членами СРГ. 

3.4 СРГ представляє інтереси мешканців гуртожитку. Голова СРГ являється 
членом СРФ та СРУ та заступником Голови СРФ (за посадою). 
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3.5 Термін роботи СРГ, як правило – не більше 2-ох років. Дострокові вибори 

можуть бути назначені за ініціативи 1/3 мешканців гуртожитку або за сумісним 
рішенням СРФ (СРУ) і адміністрації факультету, університету. 

3.6 СРГ збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання 
скликає Голова не рідше 1 разу на місяць. Позачергове засідання скликається за 
письмовою вимогою 1/5 мешканців гуртожитку, 1/3 членів СРГ, коменданта 
гуртожитку, декана факультету – не пізніше тижня від дня надходження вимоги. 

3.7 Рішення СРГ приймаються звичайною більшістю голосів при присутності 
на засіданні не менше половини його членів. 

3.8 Засідання СРГ являється відкритим для всіх мешканців гуртожитку. 
3.9 СРГ турбується про забезпечення прав мешканців гуртожитку, зазначених 

нормативними документами, задовольняє їх соціально-побутові і культурні потреби. 
3.10 Студентська Рада гуртожитку: 
- приймає участь в складанні списків для поселення на основі заяв студентів, 

враховуючи компактне проживання за академічними групами, курсами, погоджує 
списки для поселення з деканатом, профспілковим комітетом, 

- разом з комендантом надає приміщення для проведення і організує 
проведення бесід, вечорів відпочинку, дискотек і т.п., 

- вирішує спільно з адміністрацією питання пропускного режиму, чергування 
в гуртожитку, 

- слідкує за дотриманням адміністрацією гуртожитку діючих санітарних норм, 
- спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує склад і кількість кімнат для 

самостійних занять і побутових послуг, 
- погоджує Правила внутрішнього розпорядку та проживання, Правила 

відшкодування заподіяних матеріальних збитків і т.п., 
- контролює дотримання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку та санітарного стану кімнат та інше. 
3.10. СРГ звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку. 
 

4. СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ 
 

4.1 Конференція студентів факультету є вищим керівним органом ОССВ 
факультету. СРФ являється вищим виконавчим та керівним (в термін між 
Конференціями) органом ОССВ на факультеті. 

4.2 До складу Конференції студентів факультету входять делегати від кожної 
академічної групи. Проведення виборів делегатів від груп покладається на старост 
відповідних академічних груп. 

4.3 СРФ обирається на початку нового навчального (або календарного) року 
шляхом прямого таємного голосування. На конференції студентів факультету 
ухвалюється Порядок проведення таких виборів. Деканат відповідного факультету 
сприяє формуванню складу СРФ. 

4.4 Голова СРФ обирається на першому засідання СРФ, за його рекомендацією 
проводиться розподіл обов’язків між членами СРФ. Голова СРГ факультету входить 
до складу СРФ як заступник Голови СРФ (за посадою). 

4.5 СРФ представляє інтереси студентів факультету. Голова СРФ являється 
членом СРУ і заступником Голови СРУ (за посадою). 

4.6 Термін роботи СРФ, як правило – 2-а роки. Дострокові вибори можуть 
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бути назначені за ініціативи 1/3 членів Конференції студентів факультету або за 
сумісним рішенням СРУ і адміністрації факультету, університету. 

4.7 СРФ збирається на чергові і позачергові засідання. Чергові засідання 
скликає Голова СРФ не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання Голова СРФ 
скликає за письмовою вимогою 1/3 членів СРФ, декана факультету, за рішенням 
СРУ – не пізніше тижня від дня надходження вимоги. 

4.8 Рішення СРФ приймаються звичайною більшістю голосів при присутності 
на засіданні не менше половини його членів. В випадку, якщо вдруге підряд на 
засіданні СРФ не буде кворуму, необхідного для прийняття рішення, СРФ приймає 
його незалежно від кількості присутніх простою більшістю голосів. 

4.9 Засідання СРФ являються відкритими для всіх студентів факультету. 
4.10 Студентська Рада факультету: 
- організує і контролює роботу студентської навчально-виховної комісії 

(НВК) факультету, 
- спільно з деканатом визначає перелік питань, які потребують погодження 

деканату і СРФ, 
- вносить пропозиції на Раду факультету і до деканату про створення 

відповідних умов навчання та побуту студентів, 
- делегує (відзиває) представників студентів в комісії (робочі групи) 

створювані на факультеті, 
- погоджує з деканатом і підрозділами факультету питання, які відносяться до 

навчального процесу, соціально-побутовим і культурним потребам студентів 
факультету, 

- приймає участь в визначенні структури розподілення матеріальної 
допомоги, заохочення студентів і інших витрат, направлених на студентські цілі 
факультету, 

- вносить пропозиції про форми морального і матеріального заохочення 
студентів, які досягли відповідних успіхів в навчанні, науковій роботі, громадській 
діяльності, 

- вносить пропозиції Раді факультету відносно призначення стипендій 
(державних, особових, інших), 

- приймає участь в організації дозвілля студентів, організує культурно-масову 
і спортивно-масову роботу на факультеті та інше. 

4.11. СРФ звітує про свою роботу на Конференції (Загальних Зборах) 
студентів факультету. 

4.12 На початку нового навчального (або календарного) року шляхом прямого 
таємного голосування обирається представництво студентів факультету: до складу 
Вченої ради факультету, до складу Конференції трудового колективу факультету, до 
складу студентської Конференції університету, в інші представницькі структури. На 
Конференції (Загальних Зборах) студентів факультету ухвалюється Порядок 
проведення таких виборів. Деканат відповідного факультету сприяє формуванню 
представництва студентів факультету. 

4.13 Представники студентства факультету в складі Вченої ради факультету, 
Конференції трудового колективу факультету, в інших представницьких структурах 
мають право за власною ініціативою або за дорученням СРФ виносити для 
обговорення питання, які стосуються студентського життя. 
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5. СТУДЕНТСЬКА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

5.1 Конференція студентів університету є вищим керівним органом ОССВ 
університету. СРУ являється вищим виконавчим та керівним (в термін між 
Конференціями) органом ОССВ в університеті. 

5.2 До складу Конференції студентів університету входять делегати від 
кожного факультету. Проведення виборів делегатів покладається на голів СРФ. 

5.3 СРУ обирається на початку нового навчального (або календарного) року 
шляхом прямого таємного голосування. На Конференції студентів університету 
ухвалюється Порядок проведення таких виборів. Ректорат університету сприяє 
формуванню СРУ. 

5.4 Голова СРУ обирається на першому засідання СРУ, за його рекомендацією 
проводиться розподіл обов’язків між членами СРУ. За рекомендацією Голови СРУ 
затверджується кандидатура Керівника Сектору обліку (секретаря-діловода) СРУ 
(штатного). Голови СРГ факультетів входить до складу СРУ як члени СРУ (за 
посадою), голови СРФ входить до складу СРУ як заступники Голови СРУ (за 
посадою). 

5.5 СРУ представляє інтереси студентської громадськості університету, 
визначає основні напрямки діяльності ОССВ, погоджує їх з керівництвом 
університету. 

5.6 СРУ здійснює контроль за діяльністю всіх ОССВ університету. 
5.7 Термін роботи СРУ, як правило – 2-а роки. Дострокові вибори можуть 

бути назначені за ініціативи 1/3 членів Конференції студентів університету або за 
рішенням ректорату університету. 

5.8 СРУ збирається на чергові і позачергові засідання. Чергові засідання 
скликає Голова СРУ не рідше 1 разу на місяць. Позачергові засідання скликаються 
за письмовою вимогою 1/3 членів СРУ або всіх Голів СРФ чи Голів СРГ, ректора 
університету – не пізніше тижня від дня надходження вимоги. 

5.9 Рішення СРУ приймаються звичайною більшістю голосів при присутності 
на засіданні не менше половини його членів. В випадку, якщо вдруге підряд на 
засіданні СРУ не буде кворуму, необхідного для прийняття рішення, СРУ приймає 
його незалежно від кількості присутніх простою більшістю голосів. Зміна 
прийнятого таким чином рішення може бути зроблена тільки при кворумі та 2/3 
голосів присутніх. 

5.10 Рішення СРУ обов’язкове для всіх ОССВ університету.  
5.11 Засідання СРУ являються відкритими для всіх студентів університету. З 

правом дорадчого голосу в засіданні СРУ можуть прийняти участь представники 
профспілкової студентської організації, інших студентських громадських або інших 
організацій, які діють в університеті. 

5.12 Студентська Рада університету: 
- сприяє роботі студентських навчально-виховних комісій (НВК) факультетів, 
- координує та контролює діяльність СРГ, СРФ, 
- спільно з ректором визначає перелік питань, які потребують погодження з 

ректором і СРУ, погоджує з підрозділами університету питання, які відносяться до 
навчального процесу, соціально-побутових і культурних потреб студентів і входять 
до компетенції ОССВ, 
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- делегує (відзиває) представників ОССВ у члени комісій, створених 

підрозділами університету, 
- вносить пропозиції щодо коштів, призначених на студентські цілі (на 

потреби студентської самодіяльності, студентського клубу, благоустрою 
студентських гуртожитків, приміщень, території університету і т.п.), а також на 
засоби зв’язку, поліграфії ОССВ університету, 

- вносить пропозиції про форми матеріального і морального заохочення 
студентів, які добились успіхів в навчанні, науковій та громадській роботі, 

- вносить пропозиції щодо оплати за гуртожиток, поселення в студентські 
гуртожитки, 

- разом з адміністрацією університету приймає рішення про стягнення до 
студентів, 

- вносить пропозиції Вченій раді університету відносно призначення іменних 
стипендій, 

- приймає участь у визначенні структури, розподілу матеріальної допомоги, 
заохочень за успіхи в навчальній і науковій роботі, коштів виділених на студентські 
цілі, 

- представляє ОССВ університету за межами університету, 
- приймає участь в організації дозвілля студентів, організує культурно-масову 

і спортивно-масову роботу на рівні університету та інше. 
5.13 СРУ створює постійні та тимчасові комісії, визначає їх задачі і 

компетенцію, делегує своїх представників в університетські комісії у відповідності 
до Статуту університету, інших нормативних документів. 

5.14 СРУ звітує про свою роботу на Конференції студентів університету. 
5.15 На початку нового навчального (або календарного) року шляхом прямого 

таємного голосування обирається представництво студентів університету: до складу 
Вченої ради університету, до складу Конференції трудового колективу університету, 
в інші представницькі структури. На Конференції студентів університету 
ухвалюється Порядок проведення таких виборів. Ректорат сприяє формуванню 
представництва студентів університету. 

5.16 Представники студентства університету у складі Вченої ради 
університету, Конференції трудового колективу університету, в інших 
представницьких структурах мають право за власною ініціативою або за 
дорученням СРУ виносити для обговорення питання, які стосуються студентського 
життя, інтересів студентства університету. 

 
 

6. ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

6.1 Конференція студентів ТДАТУ: 
- ухвалює Положення про студентське самоврядування ТДАТУ, визначає 

структуру, повноваження ОССВ, порядок проведення прямих таємних виборів 
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на всіх 
рівнях; 

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

- обирає Контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію ТДАТУ; 
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- встановлює порядок використання коштів студентського самоврядування 

ТДАТУ, затверджує Кошторис витрат органів студентського самоврядування, 
вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

- встановлює порядок погодження органами студентського самоврядування 
ТДАТУ рішень, які приймаються виключно за їх погодженням; 

- скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування ТДАТУ, 
факультетів у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статутові ТДАТУ; 

- встановлює Порядок обрання представників студентів для участі у виборах 
ректора ТДАТУ; 

- приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського 
самоврядування ТДАТУ. 

6.2. Порядок проведення Конференції студентів ТДАТУ. 
6.2.1 Перед початком Конференції студентів ТДАТУ здійснюється реєстрація 

делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів ТДАТУ вважається 
правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менш як половина від загальної 
кількості обраних делегатів. 

6.2.2 На початку Конференції студентів ТДАТУ із числа делегатів обирається 
головуючий, секретар та лічильна комісія конференції. 

6.2.3 Обговорення питань на Конференції студентів ТДАТУ відбувається 
відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку денного 
позачергової конференції студентів ТДАТУ обов’язково включаються питання, що 
були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію 
делегатів до порядку денного Конференції студентів ТДАТУ можуть бути включені 
також інші питання. 

6.2.4 Конференція студентів ТДАТУ проводиться гласно і відкрито. Право 
бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент ТДАТУ. За 
рішенням Конференції студентів ТДАТУ право виступу на ній може бути надано 
представникові адміністрації ТДАТУ. 

6.2.5 Рішення на Конференції студентів ТДАТУ приймаються шляхом 
прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне 
голосування проводиться у випадках, передбачених Положеннями про такі вибори, 
або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати 
голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі 
не допускається. 

6.2.6 Рішення Конференції студентів ТДАТУ вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувала не менш як половина від присутніх делегатів. У разі прийняття 
рішення на Конференції студентів ТДАТУ шляхом таємного голосування 
виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів 
здійснює відповідним чином обрана Лічильна комісія. Результати таємного 
голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії, який підписується усіма 
її членами. Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного 
головуючий може проводити сигнальне голосування. 

6.2.7 Конференція студентів ТДАТУ протоколюється. Ведення протоколу 
покладається на секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів 
з дня проведення Конференції студентів ТДАТУ та підписується головуючим та 
секретарем конференції. 

6.3 Статус делегатів на Конференцію студентів ТДАТУ. 
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6.3.1 Делегати на конференцію студентів ТДАТУ здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. 
6.3.2 Повноваження делегатів на Конференцію студентів ТДАТУ 

припиняються достроково у разі: 
- складання повноважень за власним бажанням; 
- припинення навчання у ТДАТУ; 
- надання делегатові академічної відпустки. 

У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться проміжні 
вибори делегата. 

6.4 Конференції скликається не рідше як 1 раз на рік. 
6.5 Початкові вибори ОССВ університету організує робоча група, яку 

складають старости курсів факультетів. 
 

7. ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ РАД 
 

 Всі ОССВ університету інформують студентів про свої рішення та діяльність 
через ЗМІ університету (університетську газету, інформаційні студентські стенди 
гуртожитків, факультетів, університету), Інтернет ресурси, соціальні мережі та інше. 
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Додаток 

 
ЗАКОН  УКРАЇНИ  

«Про вищу освіту» 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) 

Стаття 40. Студентське самоврядування 
1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування - це право і 
можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати 
питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь 
в управлінні вищим навчальним закладом. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів, крім 
курсантів-військовослужбовців) відповідного вищого навчального закладу. Усі 
студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні 
права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 
органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів 
(курсантів) та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через 
органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 
голосування студентів (курсантів). 

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про 
студентське самоврядування вищого навчального закладу. 

3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 
1) добровільності, колегіальності, відкритості; 
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському 

самоврядуванні; 
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім 

вищих духовних навчальних закладів). 
4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. 
Залежно від контингенту студентів (курсантів), типу та специфіки вищого 
навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні 
курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого 
навчального закладу. 

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 
(парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, 
студентські ради тощо). 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти (курсанти), обрані до 
складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за 
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого 
голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів (курсантів) 
вищого навчального закладу. 
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Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки. 
З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється 

її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому 
положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. 

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 
громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом. 

5. Органи студентського самоврядування: 
1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу; 
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 
оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 
інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у 

вищому навчальному закладі; 
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального 

закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
12) мають право оголошувати акції протесту; 
13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про 

студентське самоврядування вищого навчального закладу. 
6. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого 

навчального закладу приймаються рішення про: 
1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх 

поновлення на навчання; 
2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

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

3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора 
інституту, заступника керівника вищого навчального закладу; 

5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у 
гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 
закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 
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7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються у вищому навчальному закладі. 
7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів (курсантів), які: 
1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого 

навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення 
прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 
самоврядування; 

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних 
засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його 
виконання; 

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для 
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 
бюджету органів студентського самоврядування. 

8. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в 
діяльність органів студентського самоврядування. 

9. Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для 
діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, 
оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, 
відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається 
відповідна угода. 

10. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 
1) кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не 

менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом 
від основної діяльності; 

2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим 
органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір 
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка 
прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними 
кошторисів. 

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання 
коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 
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