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Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість здобувачів освіти самостійно 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів здобувачів освіти, а 

також брати участь в управлінні Державним університетом економіки і технологій 

(далі – «Університет»). Студентське самоврядування Університету є невід’ємною 

частиною його громадського самоврядування. 

1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів 

України, інших актів законодавства, Статуту Університету, Положення про 

Студентське самоврядування Університету та інших актів, прийнятих відповідно до 

нього. 

1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів здобувачів освіти, 

забезпечення їх участі в управлінні Університетом, а також створення можливостей 

для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння 

соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти. 

1.4. Основними завданнями Студентського самоврядування Університету є: 

1.4.1. захист прав та інтересів здобувачів освіти у відносинах із адміністрацією 

Університету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими і службовими особами; 

1.4.2. участь в управлінні Університету, зокрема через представників у керівних, 

робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування 

Університету; 

1.4.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти; 

1.4.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту здобувачів освіти; 

1.4.5. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги 

здобувачам освіти; 

1.4.6. залучення студентства Університету до формування та реалізації державної і 

регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти; 

1.4.7. співробітництво із студентським самоврядуванням інших закладів освіти, 

громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність 

яких має політичне чи релігійне спрямування). 

1.5. Органи Студентського самоврядування Університету мають право: 

1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування здобувачів освіти; 



1.5.2. брати участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому 

законодавством та статутом Університету; 

1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів Університету, 

його структурних підрозділів; 

1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні 

акти з цього питання; 

1.5.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації 

навчального процесу; 

1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі 

з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів освіти; 

1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації ідей здобувачів освіти, організовувати 

заходи з підтримки діяльності здобувачів освіти Університету; 

1.5.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх 

повноважень; 

1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності 

Університету; 

1.5.11. розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку на 

діяльність органів студентського самоврядування; 

1.5.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним 

законодавством. 

1.6. Органи студентського самоврядування Університету зобов’язані звітувати про свою 

діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом студентського 

самоврядування Університету. Органи зобов’язані звітувати про свою діяльність 

наприкінці семестру. Якщо семестр не закінчився - на Конференції здобувачів освіти, 

яка оголошує вибори до виконавчих органів Студентського самоврядування 

Університету. У виключних випадках порядок і строки звітування можуть 

змінюватися за рішенням Конференції здобувачів освіти Університету. 

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, 

інституту, Університету. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні 

курсу, спеціальності, гуртожитку.  

1.7.1. Органами студентського самоврядування на рівні Університету є: 

Конференція здобувачів освіти Університету; 

Рада студентського самоврядування Державного університету економіки і 

технологій; 



Студентська виборча комісія Університету; 

Контрольно-ревізійна комісія Університету. 

1.7.2. Органами студентського самоврядування на рівні інституту можуть бути: 

Рада студентського самоврядування відповідного інституту; 

Конференція здобувачів освіти відповідного інституту. 

1.7.3. Органами студентського самоврядування на рівні факультету можуть бути: 

Рада студентського самоврядування відповідного факультету; 

Конференція здобувачів освіти відповідного факультету. 

1.7.4. Структура органів студентського самоврядування, що діють в Університеті, 

визначається Положенням про студентське самоврядування Університету. 

Розділ ІІ. КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

1.8. Конференція здобувачів освіти Університету є вищим представницьким органом 

Студентського самоврядування Університету, який обирається строком на один рік 

шляхом делегування представників від академічних груп у складі: 

1.8.1. 1 особи (якщо академічна група складає менше 15 осіб включно); 

1.8.2. 2 особи (якщо академічна група складає 16 і більше); 

1.9. До складу конференції здобувачів освіти Університету входять делегати від кожної 

академічної групи денної форми навчання. Делегати обираються зі складу здобувачів 

освіти групи шляхом прямого відкритого чи таємного голосування. Проведення 

виборів делегатів покладається на студентську виборчу комісію або старост 

відповідних академічних груп.  

1.10. Конференція здобувачів освіти Університету: 

1.10.1. ухвалює положення про студентське самоврядування Університету, визначає 

структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів голів 

органів Студентського самоврядування на всіх рівнях; 

1.10.2. заслуховує звіти виконавчих і контрольно–ревізійних органів Студентського 

самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

1.10.3. обирає контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію; 

1.10.4. встановлює порядок, залучення, використання коштів Студентського 

самоврядування Університету; 

1.10.5. затверджує кошторис витрат органів Студентського самоврядування, вносить до 

нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання щосеместрово; 

1.10.6. встановлює порядок погодження органами Студентського самоврядування 

Університету рішень, які приймаються виключно за їх погодженням; 



1.10.7. скасовує рішення виконавчих органів Студентського самоврядування 

Університету, інститутів чи факультету у разі їх невідповідності чинному 

законодавству, Статутові Університету, Положенню про Студентське 

самоврядування Університету або якщо рішення не відповідає інтересам 

студентства Університету; 

1.10.8. встановлює порядок обрання представників здобувачів освіти для участі у 

виборах керівника Університету; 

1.10.9. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю Студентського 

самоврядування Університету. 

1.11. Конференція здобувачів освіти скликається як чергова або позачергова. 

1.11.1. Чергова конференція здобувачів освіти Університету скликається Радою 

студентського самоврядування Університету не рідше одного разу на семестр. В 

загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не пізніше, ніж за 

5 днів до її проведення. В окремих випадках, прямо визначених даним 

Положенням, про скликання Конференції здобувачів освіти Університету може 

бути повідомлено у менший строк. 

1.11.2. Позачергова конференція здобувачів освіти Університету скликається на 

вимогу: 

не менш як 10% від загальної кількості здобувачів освіти Університету; 

Ради студентського самоврядування Університету; 

Контрольно-ревізійної комісії; 

Студентської виборчої комісії; 

Конференції здобувачів освіти інститутів чи факультетів. 

1.11.3. В окремих випадках строки скликання позачергової конференції складає від 2 

до 5 днів до її проведення. 

1.12. Порядок проведення конференції здобувачів освіти Університету. 

1.12.1. Перед початком конференції здобувачів освіти Університету здійснюється 

реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція здобувачів освіти 

Університету вважається правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менш 

50%+1 від загальної кількості обраних делегатів; 

1.12.2. Керує роботою конференції здобувачів освіти Університету головуючий 

Конференцією здобувачів освіти Університету та секретар Конференції здобувачів 

освіти Університету, який веде протокол Конференції здобувачів освіти 

Університету та разом з головуючим підписує його. Головуючий Конференцією 

здобувачів освіти Університету та секретар Конференції здобувачів освіти 



Університету обираються на першому засіданні Конференції здобувачів освіти 

Університету нового скликання простою більшістю голосів від кількості 

присутніх делегатів Конференції шляхом відкритих виборів. 

1.12.3. Обговорення питань на конференції здобувачів освіти Університету 

відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку 

денного позачергової Конференції здобувачів освіти Університету обов’язково 

включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її 

скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного Конференції здобувачів 

освіти Університету можуть бути включені також інші питання. 

1.12.4. Конференція здобувачів освіти Університету проводиться гласно і відкрито. 

Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент 

Університету. 

За рішенням Конференції здобувачів освіти Університету право виступу на ній 

може бути надано представникові адміністрації Університету. 

1.12.5. Рішення на Конференції здобувачів освіти Університету приймаються шляхом 

прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне 

голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за 

рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати 

голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі 

не допускається. 

Рішення Конференції здобувачів освіти Університету вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх делегатів, крім випадків, 

передбачених цим Положенням. 

У разі прийняття рішення на Конференції здобувачів освіти Університету шляхом 

таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та 

підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування 

оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами. 

Порядок обрання та кількість членів лічильної комісії затверджується 

Конференцією здобувачів освіти Університету. 

1.12.6. Конференція здобувачів освіти Університету протоколюється. Ведення 

протоколу покладається на секретаря Конференції здобувачів освіти 

Університету. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення 

Конференції здобувачів освіти Університету та підписується головуючим 

Конференцією здобувачів освіти Університету та секретарем Конференції 

здобувачів освіти Університету 



1.12.7. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які 

унеможливлюють проведення Конференції Студентів у звичайному режимі, 

засідання Конференції студентів може проводитися за потреби у онлайн-режимі із 

застосуванням відповідних програмних продуктів. У цьому випадку ведеться 

відеозапис засідання, а присутність членів Конференції Студентів і наявність 

кворуму для проведення засідання засвідчуються секретарем Конференції 

Студентів, запис про що вноситься до протоколу Конференції Студентів. На таких 

засіданнях розглядаються всі питання, що відносяться до повноважень 

Конференції студентів. У протоколі такого засідання, зокрема, зазначається, за 

допомогою якого програмного продукту було проведено це засідання. 

1.13. Статус делегатів на Конференцію здобувачів освіти Університету. 

1.13.1. Делегати на Конференцію здобувачів освіти Університету здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах. 

1.13.2. Повноваження делегатів на Конференцію здобувачів освіти Університету 

припиняються достроково у разі: 

складання повноважень за власним бажанням; 

припинення навчання в Університеті; 

надання делегатові академічної відпустки; 

за рішенням Конференції здобувачів освіти Університету. 

1.13.3. У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться проміжні 

вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було обрано, в порядку, 

встановленому пунктом 2.2 цього Положення. 

Розділ ІІІ. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

3.1. Виконавчі органи Студентського самоврядування утворюються на рівні Університету, 

інститутів та факультетів. Такими органами є Рада студентського самоврядування 

Університету (далі – РСС Університету), Рада студентського самоврядування 

відповідного інституту (далі - РСС інституту) та Рада студентського самоврядування 

відповідного факультету (далі - РСС факультету). 

3.2. РСС Університету складається з Керівного складу РСС Університету та Колегії РСС 

Університету. 

3.2.1. Керівний склад РСС Університету є колегіальним дорадчим органом. В 

Керівний склад РСС Університету входять: 

Голова РСС Університету, який обирається здобувачам освіти Університету 

шляхом прямого таємного голосування; 



перший заступник голови РСС Університету, якого призначає голова РСС 

Університету; 

заступник з організаційної роботи, якого призначає голова РСС Університету; 

заступник з проектної діяльності, якого призначає голова РСС Університету; 

заступник зі зв’язків з адміністрацією, якого призначає голова РСС Університету; 

секретар РСС Університету, якого призначає голова РСС Університету; 

голови РСС інститутів та факультету, які обираються здобувачам освіти 

відповідних інститутів та факультету шляхом прямого таємного голосування; 

3.2.2. Колегія РСС Університету є колегіальним дорадчим органом. До складу Колегії 

РСС Університету входять: 

голови РСС гуртожитків, які обираються мешканцями гуртожитка Університету 

шляхом прямого таємного голосування; 

інші члени РСС Університету, які приймаються до складу на засіданні РСС 

Університету шляхом відкритого голосування. 

3.2.3. В складі РСС Університету функціонує Секретаріат, який є дорадчим органом. 

До його складу за посадами входять секретар РСС Університету, який головує на 

засіданнях Секретаріату, а також секретарі РСС відповідних інститутів та 

факультетів. 

3.3. Виборчий процес на виборах голів РСС передбачає такі етапи: 

оголошення про початок виборчого процесу; 

висунення та реєстрація кандидатів; 

дебати; 

вибори; 

встановлення та оголошення результатів виборів. 

3.4. Рада студентського самоврядування Університету: 

3.4.1. представляє інтереси здобувачів освіти Університету у відносинах із 

адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, 

клопотаннями, скаргами; 

3.4.2. сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті; 

3.4.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування в Університеті; 

3.4.4. надає здобувачам освіти, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у 

погодженні із адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із 



проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших 

заходів; 

3.4.5. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку Студентського 

самоврядування Університету; 

3.4.6. погоджує діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в 

Університеті; 

3.4.7. оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації 

Університету, якщо вони порушують права та законні інтереси здобувачів освіти; 

3.4.8. бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків 

здобувачів освіти; 

3.4.9. здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю Студентського 

самоврядування Університету в порядку, який визначається Конференцією 

здобувачів освіти Університету; 

3.4.10. інформує здобувачів освіти Університету про свою діяльність; 

3.4.11. створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, 

встановлює порядок їх діяльності; 

3.4.12. вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, регіональних, 

Всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та 

союзів та укладає з ними відповідні угоди; 

3.4.13. представляє Студентське самоврядування Університету в органах місцевої та 

державної влади, місцевих, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних 

громадських організаціях; 

3.4.14. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами. 

3.5. Рада студентського самоврядування інституту: 

3.5.1. здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.4.1–3.4.4, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.11 

пункту 3.4 цього Положення на рівні інституту; 

3.5.2. погоджує в порядку, який встановлюється Конференцією здобувачів освіти 

Університету, рішення про відрахування здобувачів освіти з Університету та їх 

поновлення; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 

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

осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням. 

3.5.3. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами. 

3.6. Рада студентського самоврядування факультету: 



3.6.1. здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.4.1–3.4.4, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.11 

пункту 3.4 цього Положення на рівні факультету; 

3.6.2. погоджує в порядку, який встановлюється Конференцією здобувачів освіти 

Університету, рішення про відрахування здобувачів освіти з Університету та їх 

поновлення; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 

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

осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням. 

3.6.3. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами. 

3.7. Засідання Ради студентського самоврядування Університету 

3.7.1. Основною формою діяльності РСС Університету є його засідання. Засідання 

РСС Університету скликаються його головою, Керівним складом РСС 

Університету або 1/3 кількості членів РСС Університету у міру потреби. 

3.7.2. Засідання РСС Університету вважається правомочним за умови участі у ньому 

50%+1 від загального складу органу. 

3.7.3. Засідання РСС Університету є відкритими. З дозволу головуючого присутні на 

засіданні особи мають право вносити питання на розгляд РСС Університету. 

3.7.4. Рішення РСС Університету приймаються шляхом прямого відкритого 

голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби голосування є 

таємним. 

3.7.5. Засідання РСС Університету протоколюється. Ведення протоколу засідання 

покладається на секретаря РСС Університету. Протокол засідання РСС 

Університету складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та 

підписується головуючим засідання та секретарем РСС Університету. 

3.7.6. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які 

унеможливлюють проведення засідання РСС у звичайному режимі, засідання 

РСС може проводитися за потреби у онлайн-режимі із застосуванням 

відповідних програмних продуктів. У цьому випадку ведеться відеозапис 

засідання, а присутність членів РСС і наявність кворуму для проведення 

засідання засвідчуються секретарем РСС, запис про що вноситься до протоколу 

РСС. На таких засіданнях розглядаються всі питання, що відносяться до 

повноважень РСС. У протоколі такого засідання, зокрема, зазначається, за 

допомогою якого програмного продукту було проведено це засідання. 

3.8. Голова Ради студентського самоврядування Університету: 

3.8.1. підписує рішення, інші документи РСС Університету; 



3.8.2. забезпечує дотриманням РСС Університету вимог законодавства, рішень 

Конференції здобувачів освіти Університету; 

3.8.3. виступає від імені РСС Університету без окремого доручення, звітує про його 

діяльність; 

3.8.4. здійснює організаційне керівництво членами РСС Університету; 

3.8.5. головує на засіданнях РСС Університету; 

3.8.6. призначає заступників голови РСС Університету, секретаря РСС Університету; 

3.8.7. вносить кандидатури членів на розгляд РСС Університету; 

3.8.8. візує від імені РСС Університету рішення, які підлягають погодженню з таким 

органом, якщо інше не передбачене рішенням Конференції здобувачів освіти 

Університету; 

3.8.9. несе відповідальність за фінансову діяльність РСС Університету. 

3.9. Повноваження членів виконавчих органів студентського самоврядування 

Університету припиняються достроково у разі:  

складання повноважень за власним бажанням шляхом подання заяви на голову або 

його заступника; 

рішенням 2/3 від складу виконавчого органу студентського самоврядування 

Університету; 

припинення навчання в Університеті. 

У разі дострокового припинення повноважень голови РСС відповідного рівня, 

виконання повноважень голови РСС відповідного рівня покладається на його першого 

заступника. 

Розділ IV. СТУДЕНТСЬКІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 

3.10. Студентська виборча комісія Університету є постійним робочим органом, який 

здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів Студентського 

самоврядування Університету, інститутів та факультетів. 

3.11. Студентська виборча комісія Університету обирається Конференцією 

здобувачів освіти Університету строком на один рік. До складу Студентської виборчої 

комісії Університету входять здобувачі освіти Університету, які обираються 

Конференцією здобувачів освіти Університету. 

3.12. Студентська виборча комісія Університету: 

3.12.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на 

Конференцію здобувачів освіти Університету; 

3.12.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах голів РСС Університету, 

інститутів та факультетів; 



3.12.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації; 

3.12.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування; 

3.12.5. реєструє кандидатів на виборні посади; 

3.12.6. безпосередньо проводить вибори; 

3.12.7. встановлює та оголошує результати виборів; 

3.12.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не 

врегульованих відповідними актами; 

3.12.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

3.13. Засідання Студентської виборчої комісії 

3.13.1. Основною формою діяльності Студентської виборчої комісії є її засідання. 

Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи заступником 

голови. 

Голова, заступник голови та секретар Студентської виборчої комісії обираються 

нею на першому засідання після затвердження нового складу комісії. 

3.13.2. Засідання Студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови 

участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії. 

3.13.3. Засідання Студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого 

присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд Студентської 

виборчої комісії. 

3.13.4. Рішення Студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки). 

3.13.5. Засідання Студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення протоколу 

засідання покладається на секретаря Студентської виборчої комісії. Протокол 

засідання Студентської виборчої комісії складається протягом трьох днів з дня 

проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем. 

Розділ V. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ ТА 

ГУРТОЖИТКАХ 

5.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи обирається шляхом прямого 

відкритого чи таємного голосування. Старостою вважається кандидат, який набрав 

найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами. 

5.2. Порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках Університету 

визначається окремим Положенням, яке затверджується Конференцією здобувачів 

освіти Університету. 



Розділ VI. ФІНАНСОВА ОСНОВА ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

5.3. Фінансовою основою студентського самоврядування є: кошти, визначені Вченою 

радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих 

Університетом від основної діяльності. 

5.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань 

і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. 

5.5. Не рідше, ніж раз у семестр органи студентського самоврядування публічно звітують 

перед Конференцією здобувачів освіти відповідного рівня щодо використання коштів. 

5.6. Адміністрація Університету та адміністрації структурних підрозділів Університету 

мають всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування (шляхом надання приміщення, меблів, оргтехніки, 

забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, 

відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

Розділ VII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

5.7. В цілях діяльності студентського самоврядування функціонує офіційна веб-сторінка 

студентського самоврядування Університету: https://www.facebook.com/rsskei 

5.8. Обов’язковому опублікуванню на веб-сторінці студентського самоврядування 

підлягають: 

оголошення про скликання органів Студентського самоврядування; 

оголошення та супровідна інформація щодо проведення виборів до органів 

Студентського самоврядування; 

оголошення та супровідна інформація щодо проведення виборів делегатів від 

студентства для участі у громадському самоврядуванні Університету; 

персональний склад усіх органів Студентського самоврядування; 

звіти про діяльність органів Студентського самоврядування; 

звіти про використання коштів органами Студентського самоврядування; 

усі акти органів Студентського самоврядування, включно з цим Положенням. 

5.9. Проекти положень органів студентського самоврядування підлягають публікації не 

менш ніж за 5 днів до дати їх прийняття, разом з контактними даними для надсилання 

зауважень та пропозицій здобувачам освіти. 



Розділ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

5.10. Контрольно-ревізійна комісія здобувачів освіти Університету є колегіальним 

органом, який діє на підставі Положення про Контрольно-ревізійну комісію у 

Державному університеті економіки і технологій та наділений повноваженнями щодо 

контролю за діяльністю органів Студентського самоврядування і виборчих комісій, 

формування кошторису (бюджету) органів Студентського самоврядування 

Університету та контролю за його виконанням. 

5.11. Контрольно-ревізійна комісія у своїй діяльності є незалежною від інших органів 

студентського самоврядування. 

5.12. До складу Контрольно-ревізійної комісії обирається по одному представнику від 

кожного факультету та інституту Університету на Конференції здобувачів освіти 

Університету. На першому засіданні члени Контрольно-ревізійної комісії обирають зі 

свого складу голову, заступника голови та секретаря. 

5.13. За поданням голови Контрольно-ревізійної комісії відповідним органом 

розглядається питання про відповідність посадовим обов`язкам та моральним нормам 

посадових осіб органів студентського самоврядування. 

Розділ IX. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА 

5.14. Цей розділ визначає порядок та процедуру обрання представників з числа 

здобувачів освіти для участі у виборах ректора Університету (далі — Представники).  

5.15. Представники обираються здобувачам освіти денної форми навчання 

Університету шляхом прямих таємних виборів. Усі здобувачі освіти денної форми 

навчання, які навчаються в Університеті, мають рівні права, можуть обиратися та бути 

обраними до числа Представників. Обрані Представники зберігають свої 

повноваження протягом однієї виборчої кампанії.  

5.16. Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» кількість 

виборних Представників із числа здобувачів освіти Університету складає не менше 15 

відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету.  

5.17. Загальна кількість Представників з числа здобувачів освіти Університету 

визначається Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету і 

розподіляється виконавчим органом студентського самоврядування Університету між 

факультетами та інститутами пропорційно до кількості здобувачів освіти, які на них 

навчаються. Обрання Представників відбувається на рівні Університету.  



5.18. Кандидати у Представники можуть бути висунуті зборами академічної групи, 

Конференцією здобувачів освіти Університету, а також шляхом самовисування. 

Особи, які самостійно виявили ініціативу балотуватися до складу Представників, 

мають подати відповідну заяву до РСС Університету не пізніше, ніж за один день до 

початку Конференції здобувачів освіти Університету.  

5.19. Для проведення засідання Конференції здобувачів освіти Університету 

Конференцією обираються головуючий та секретар Конференції здобувачів освіти 

Університету. Засідання Конференції здобувачів освіти Університету протоколюється. 

Протокол засідання Конференції здобувачів освіти Університету підписується 

головуючим та секретарем.  

5.20. Для проведення виборів Представників Конференцією здобувачів освіти 

Університету обирається виборча комісія здобувачів освіти Університету шляхом 

прямого відкритого голосування у кількості не менше 5 осіб. Конференція здобувачів 

освіти Університету шляхом прямого відкритого голосування затверджує 

персональний склад виборчої комісії здобувачів освіти Університету. Конференцією 

здобувачів освіти Університету шляхом прямого відкритого голосування обираються 

кандидатури у Представники та приймається рішення про включення цих кандидатур 

до бюлетеня для таємного голосування з виборів Представників. Конференція 

здобувачів освіти Університету шляхом прямого відкритого голосування визначає час 

та місце проведення виборів Представників, затверджує форму бюлетеню для 

таємного голосування та форму протоколу про результати обрання Представників від 

здобувачів освіти Університету.  

5.21. Виборча комісія здобувачів освіти Університету на першому засіданні обирає зі 

свого складу голову та секретаря, про що складається відповідний протокол, 

підписаний головою та секретарем виборчої комісії.  

5.22. Вибори Представників проводяться в Університеті шляхом прямого таємного 

голосування не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати виборів ректора Університету.  

5.23. Виборча комісія здобувачів освіти Університету отримує від Центру студентських 

комунікацій не пізніше, ніж за три дні до дати проведення виборів в Університеті 

списки здобувачів освіти денної форми навчання Університету та формує список осіб, 

які мають право брати участь у виборах Представників від Університету.  

5.24. Виборча комісія здобувачів освіти Університету виготовляє бюлетені для голосування 

у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні 

та включені до відповідного списку.  



5.25. Вибори Представників відбуваються в Університеті у спеціально виділених для цього 

приміщеннях Університету з 9.00 до 19.00 години.  

Інформація про дату, час і місце голосування оприлюднюється виборчою комісією 

здобувачів освіти Університету не пізніше, ніж за три дні до проведення виборів 

Представників через інформаційні ресурси Університету та органів студентського 

самоврядування Університету (сторінки факультетів та інститутів на веб-сайті 

Університету, сторінки студентського самоврядування у соціальних мережах тощо).  

5.26. Приміщення для голосування має бути обладнане достатньою кількістю скриньок для 

таємного голосування. Скриньки для голосування мають бути прозорі, опломбовані 

стрічкою із підписами членів виборчої комісії здобувачів освіти Університету і під час 

голосування перебувати у полі зору членів виборчої комісії здобувачів освіти 

Університету.  

5.27. Члени виборчої комісії здобувачів освіти Університету на основі списку осіб, які 

мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені кожній особі, що голосує, 

при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу (згідно статті 13 Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус») або 

студентського квитка чи індивідуального навчального плану студента і результати 

його виконання. Особа, яка голосує, отримує бюлетень для голосування і ставить 

навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у 

голосуванні.  

5.28. Бюлетень для голосування заповнюється студентом, який бере участь у голосуванні, 

особисто.  

5.29. У бюлетені для голосування особа, що голосує, робить позначку, передбачену формою 

бюлетеню, що засвідчує його волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень 

у скриньку.  

5.30. Обраними Представниками вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів здобувачів освіти Університету, які взяли участь у голосуванні.  

5.31. Після завершення голосування у приміщенні для голосування мають право перебувати 

тільки члени виборчої комісії Університету. Підрахунок голосів починається у 

приміщенні для голосування одразу після закінчення голосування, проводиться без 

перерви і завершується складанням протоколу про результати голосування. Результати 

підрахунку голосів вносяться до протоколу, який складається у двох ідентичних 

примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени виборчої комісії 

Університету.  



5.32. При відкритті скриньки члени виборчої комісії викладають її вміст на стіл, за яким 

розміщуються члени виборчої комісії здобувачів освіти Університету.  

5.33. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість 

бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Підрахунок голосів здійснюється 

відкрито і гласно.  

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним якщо:  

у бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти;  

неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.  

У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, питання 

вирішується шляхом прямого відкритого голосування членів виборчої комісії 

здобувачів освіти Університету.  

5.34. За результатами голосування виборча комісія здобувачів освіти Університету 

оформляє протокол у двох ідентичних примірниках, один з яких невідкладно передає 

до Організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.  

5.35. Після проведення виборів Представників в Університеті виборчі комісії здобувачів 

освіти Університету передають протокол про результати голосування з виборів 

Представників Університету, бюлетені, запаковані у конверти, підписані усіма 

членами виборчої комісії Голові РСС Університету для формування єдиного списку 

Представників.  

5.36. Голова РСС Університету передає сформований єдиний список Представників та усю 

виборчу документацію Організаційному комітетові з проведення виборів ректора 

Університету не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати виборів ректора 

Університету. 

Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Прикінцеві положення. 

10.1.1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення і затвердження на 

Конференції здобувачів освіти Університету і є основним документом, на підставі 

якого діють органи Студентського самоврядування Університету. Усі інші 

нормативні документи, які приймаються усіма органами студентського 

самоврядування Університету, повинні відповідати цьому Положенню. 

10.1.2. Зміни та доповнення до цього Положення вступають у силу з моменту їх 

ухвалення та затвердження на Конференції здобувачів освіти Університету. 

10.2. Перехідні положення. 



10.2.1. Рада студентського самоврядування протягом 4 місяців з дня набрання чинності 

цим Положенням зобов’язана привести у відповідність до цього Положення усі 

раніше прийняті нею акти; 

10.2.2. Органи студентського самоврядування в Університеті та їх посадові особи 

продовжують здійснювати свої повноваження до обрання нових органів 

студентського самоврядування за цим Положенням. 

УХВАЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО Конференцією здобувачів освіти Державного університету 

економіки і технологій 

Голова Ради студентського самоврядування  

Державного університету економіки і технологіїй         Велика А.С. 

 


