1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного,
культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з
метою активної участі студентів у громадському житті Економіко-технологічного інституту ім.
Роберта Ельворті (далі – Інституту), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій
та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Інституту, утверджують Положення про
студентське самоврядування в Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті (далі –
Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів
на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та
функціонування студентського самоврядування.
1.1
Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів, захищає та представляє їх
інтереси забезпечує їх участь в управлінні Інститутом.
1.2
Студентське самоврядування діє на принципах:
добровільності, колегіальності, відкритості;
виборності та звітності органів студентського самоврядування;
рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних
організацій.
1.3
Усі студенти, які навчаються у закладі вищої освіти, мають рівні права та можуть
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського
самоврядування.
1.4
Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи
студентського самоврядування, які створюються на добровільних засадах, обираються шляхом
прямого таємного голосування студентів та є складовою громадського самоврядування Інституту.
1.5
Представники студентського самоврядування мають право брати участь у роботі
колегіальних органів Інституту та його структурних підрозділів.
1.6
У своїй
діяльності
органи
студентського
самоврядування керуються
законодавством України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, Статутом ЕТІ ім.
Роберта Ельворті, Положенням про студентське самоврядування ЕТІ.
1.7
Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами
студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями,
діяльність яких не заборонено законом, не має політичного або релігійного характеру.
1.8
Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій
та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.9
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська
організація відповідно до законодавства.
1.10 Керівник закладу вищої освіти забезпечує належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування, про що укладається відповідна угода.
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
2.1
Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для
самореалізації особистості студентів Інституту і формування у них організаторських навичок,
лідерських якостей, дисциплінованості, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності,
патріотизму та культури студентів Інституту, зростання у студентської молоді соціальної
активності.
2.2
Основні завдання студентського самоврядування:
захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Інституті;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання
патріотизму;
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків перед Інститутом
2.

пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню
студентами правопорушень;
сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань,
клубів за інтересами та координація їх діяльності;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів вищої
освіти, молодіжними організаціями тощо;
сприяння працевлаштуванню випускників;
сприяння міжнародного обміну студентами, участі у реалізації програм академічної
мобільності студентів;
сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних,
регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної та іншої
допомоги студентам;
представництво в органах Інституту та їхніх структурних підрозділах згідно з
вимогами законодавства;
співпраця з кураторами академічних груп, завідувачами кафедр, деканоами,
ректором Інституту з питань, пов’язаних з виконанням своїх повноважень.
3.
ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3.1
Студентське самоврядування здійснюється на рівні групи, курсу, факультету та
Інституту в цілому.
3.2
На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування та
термін повноважень визначаються чинним Положенням.
3.3
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, 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 Інституту.
3.4
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на
посаді не більш як два строки.
3.5
З припиненням особою навчання у закладі вищої освіти припиняється її участь в
органі студентського самоврядування, а для заміщення вакантної посади проводяться дострокові
вибори.
3.6
Всі представницькі, виконавчі, контрольно-ревізійні органи студентського
самоврядування, а також їх Голови обираються строком на один рік.
3.7
Структура Студентського самоврядування складається з наступних органів:
Конференція студентів Інституту;
Студентський Парламент Інституту;
Контрольно-ревізійній комісії студентського самоврядування Інституту
Загальні збори академічної групи
4.
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ
4.1
Конференція студентів Інституту є вищим колегіальним органом студентського
самоврядування Інституту.
4.2
Рішення Конференції студентів Інституту мають вищу силу, порівняно з рішеннями
інших ланок студентського самоврядування.
4.3
Порядок скликання та роботи Конференції студентів Інституту визначається цим
положенням.
4.4
Конференція студентів ЕТІ скликається не рідше одного разу на рік.
4.5
Рішення про скликання Конференції студентів ЕТІ приймає Студентський парламент
Інституту, скликання відбувається на вимогу не менше, ніж 15 відсотків від загальної кількості
студентів Інституту або за ініціативи ректора Інституту.

4.6
До складу Конференції студентів ЕТІ за посадами входять: Голова ради гуртожитку,
Голова Студентського парламенту інституту, старости академічних груп. Решта делегатів до
складу Конференції обирається шляхом відкритого голосування в академічних групах за квотою
5 % від загальної чисельності студентів.
4.7
Засідання Конференції студентів Інституту проводиться під керівництвом Голови
Конференції, які обираються разом із секретарем простою більшістю перед кожним засіданням
Конференції студентів інституту. Не може обиратись Головою Конференції студентів Голова
Студентського парламенту Інституту.
4.8
Розгляд питань Конференцією студентів Інституту та прийняті рішення фіксуються у
протоколах засідань, які підписують Голова та Секретар Конференції студентів Інституту.
4.9
Конференція студентів інституту виконує наступні функції:
ухвалює Положення про студентське самоврядування в Економіко-технологічному
інституті ім. Роберта Ельворті, вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому
Положенням;
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
затверджує символіку студентського самоврядування;
затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного
контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування;
Затверджує склад виборчої комісії.
4.10 На Конференції студентів Інституту мають право бути присутніми:
представники ректорату Інституту;
представники деканату факультетів;
члени органів студентського самоврядування Інституту;
4.11 Правом голосу на Конференції студентів володіють лише делегати. Решта осіб, які
мають право бути присутніми на Конференції студентів, користуються правом дорадчого голосу.
4.12 Рішення на Конференції студентів приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів.
4.13 Конференція студентів Інституту вважається правомочною, якщо на ній присутні не
менше як дві третини загальної кількості обраних делегатів.
4.14 Конференція скликається не менше ніж один раз на рік.
5.
СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ІНСТИТУТУ
5.1
Студентський Парламент Інституту (далі – Парламент) є виконавчим органом
студентського самоврядування Інституту.
5.2
Студентський парламент Інституту:
бере участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому Законом «Про вищу
освіту» та Статутом Інституту;
бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,
науково-дослідної роботи, призначення грантів, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;
проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти, академічної
доброчесності;
захищає права та інтереси студентів, які навчаються в Інституті;
делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів
Інституту;

затверджує акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання
студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та
банківських рахунках органів студентського самоврядування;
виконує інші функції, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми
документами Інституту.
повідомляє адміністрацію про випадки правопорушень або злочинів, які вчинено
студентами Інституту або щодо студентів Інституту.
5.3
За погодженням зі Студентським парламентом Інституту приймаються рішення:
відрахування студентів з Інституту (окрім випадків відрахування за порушення
умов договору) та їх поновлення на навчання;
затвердження Правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині, яка
стосується студентів;
поселення осіб, які навчаються в Інституті, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
призначення грантів на навчання.
5.4
Організаційною формою роботи Парламенту є засідання.
5.5
Рішення Студентського парламенту Інституту приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюються у вигляді протоколу
за підписом Голови та Секретаря Студентського парламенту Інституту.
5.6
Рішення Студентського парламенту Інституту є обов’язковими до виконання всіма
студентами Інституту та носять дорадчу функцію при прийнятті рішень органами управління
Інституту.
5.7
У випадку, якщо рішення Студентського парламенту Інституту суперечать або
порушують вимоги законодавства, нормативних актів Інституту, або в них вбачаються дії, які не
відповідають інтересам Інституту, його статутним завданням, таке рішення скасовується
розпорядженням ректора.
5.8
До складу парламенту входять виключно студенти Економіко-технологічного
інституту інституту.
5.9
Студентський парламент Інституту складається з Голови парламенту, Заступника
Голови парламенту, Секретаря, Голів підрозділів студентського самоврядування (комітетів,
департаментів, секторів, тощо) – за наявності.
5.10 Засідання студентського парламенту Інституту проводяться під керівництвом
Головии, а за його відсутності –Заступника Голови.
5.11 Голова студентського парламенту Інституту щороку обирається шляхом загального
таємного голосування студентів Інституту.
5.12 Голова Студентського парламенту Інституту зобов’язаний:
- дотримуватись вимог законодавства;
- організовувати роботу парламенту та нести відповідальність за ефективність його
діяльності;
- представляти інтереси парламенту у відносинах з адміністрацією Інституту, іншими
підприємствами, установами, організаціями, формуваннями;
- забезпечувати організацію проведення зборів студентів;
- виконувати рішення Конференції студентів Інституту;
- раз у квартал звітувати про результати своєї діяльності Контрольно-ревізійній комісії
студентського самоврядування Інституту;
- раз у рік звітувати про результати своєї діяльності Конференції студентського
самоврядування Інституту;
- забезпечити належне оформлення та зберігання документів, створених у процесі
діяльності ради.

- складати план роботи та фінансовий план парламенту на рік та вносить на розгляд
Парламенту.
5.13 Голова Студентського парламенту Інституту має право:
- брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Інституту;
- делегувати частково свої повноваження заступникам;
- ініціювати проведення позачергової Конференції студентів Інституту;
- отримувати від адміністрації Інституту інформацію, необхідну для реалізації своїх
повноважень.
скликати та проводити засідання Парламенту;
5.14
Заступником голови Студентського парламенту Інституту, як правило,
призначається особа, яка посіла друге місце за результатами голосування на виборах голови
Студентського парламенту Інституту. Строк повноважень заступника Голови не може
перевищувати строку повноважень Голови парламенту. У випадку дострокового складання своїх
повноважень Головою Парламенту його обов’язки виконує Заступник Голови.
5.15 Секретар Студентського парламенту Інституту обирається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів на першому засіданні парламенту та виконує свої функції протягом
строку дії парламенту.
5.16 Секретар Студентського парламенту Інституту відповідальний за ведення протоколів
засідань парламенту, облік виконання рішень та документообіг.
5.17 Студентський парламент Інституту скликається не рідше одного разу на місяць.
5.18 Засідання Студентського парламенту Інституту є правомочними, якщо на них
присутні не менше двох третин його складу.
5.19 Члени Парламенту зобов’язані:
дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень
Конференції, Парламенту та кураторів напрямків Парламенту;
бути присутніми на всіх засіданнях Парламенту, а в разі відсутності з поважних
причин, попередньо попередити Секретаря Парламенту;
брати активну участь у організації та реалізації масових заходів, що проводяться
відповідно до програми діяльності Парламенту;
безпосередньо брати участь у діяльності напрямку Парламенту, до складу якого він
входить;
виконувати доручення Голови Парламенту вчасно та сумлінно;
утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих студентів,
студентської громади та адміністрації Інституту;
вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів
Студентського самоврядування Інституту;
вживати заходів для припинення порушень студентами правил внутрішнього
розпорядку і цього Положення.
5.20 Члени Парламенту мають право:
брати участь у роботі Парламенту з право голосу на засіданні Парламенту;
добровільно вийти зі складу Парламенту;
своєчасно одержувати інформацію про діяльність Парламенту;
пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях Парламенту;
вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються Конференцією
та Парламентом, а також пропозиції щодо порядку голосування;
висловлювати думку щодо діяльності членів Парламенту;
брати участь у дебатах Конференції і засіданнях Парламенту, ставити питання
доповідачу і головуючому на їх засіданні;
брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за
ініціативи чи за участю Студентського самоврядування Інституту;
бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Інституту з правом
дорадчого голосу;
користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать
законодавству України і цьому Положенню.

5.21 Підставами для припинення членства в Парламенті є:
добровільне складання повноважень;
відсторонення з посади на законній підставі за наказом Голови Парламенту
внаслідок втрати довіри або відсутність члена Парламенту без поважних причин більше ніж на
трьох засіданнях Парламенту;
втрата статусу студента Інституту.
5.22 Керівництво Інституту має право делегувати свого представника для участі в роботі
органів студентського самоврядування з правом дорадчого голосу.
5.23 Студентський Парламент зобов’язаний повідомляти ректорат та деканат про дату,
час та місце проведення заходів та Конференції.
5.24 Парламент вносить на узгодження ректорату подання щодо матеріально-технічного
забезпечення діяльності студентського самоврядування, запрошувати представників ректорату,
деканатів, на заходи, що проводяться під егідою студентського самоврядування.
5.25 Парламент інформує ректорат та деканат про результати проведених заходів.
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
6.1
Контрольно-ревізійним органом студентського самоврядування є Контрольноревізійна комісія студентського самоврядування. Контрольно-ревізійна комісія студентського
самоврядування є автономним та незалежним колегіальним органом, який діє на підставі цього
положення та здійснює контроль за діяльністю органів студентського самоврядування, виборчої
комісії, формуванням кошторису (бюджету) органів студентського самоврядування та
розпорядження ним.
6.2
Склад Контрольно-ревізійної комісії студентського самоврядування обирається
конференцією студентів інституту.
6.3
Контрольно-ревізійна комісія студентського самоврядування складається із трьох
студентів Інституту.
6.4
Контрольно-ревізійна комісія студентського самоврядування підзвітна Конференції
студентів інституту та не рідше, ніж раз на рік звітує їй про результати своєї діяльності.
6.5
Строк повноважень Контрольно-ревізійної комісії студентського самоврядування
складає один рік.
6.6
До повноважень Контрольно-ревізійної комісії студентського самоврядування
належать:
- розгляд питань відповідності посадових осіб органів студентського самоврядування
займаним посадам;
- контроль за виконанням цього положення посадовими особами органів студентського
самоврядування;
- розгляд звернень студентів, пов’язаних з діяльністю або бездіяльністю органів
студентського самоврядування;
- звернення до Конференції студентів інституту з ініціативою дострокового переобрання
посадових осіб органів студентського самоврядування;
- витребування від посадових осіб органів студентського самоврядування пояснень щодо
порядку, підстав використання коштів та майна.
6.7
Голова, його Заступник та Секретар Контрольно-ревізійної комісії студентського
самоврядування обираються шляхом відкритого голосування на першому засіданні комісії
простою більшістю голосів.
6.8
У випадку виявлення зловживань членами комісії їх може бути достроково
переобрано як самою комісією, так і Конференцію студентів.
6.9
Строк, на який призначаються члени комісії після дострокового переобрання, не
може перевищувати строку дії самої комісії.
6.10 У своїй діяльності Контрольно-ревізійна комісія співпрацює з бухгалтерією
Інституту з питань, пов’язаних з формуванням кошторису (бюджету) органів студентського
самоврядування та розпорядженням ним, а також з питань обліку майна та інших питань, які
стосуються фінансової діяльності органів студентського самоврядування.
6.

7.
ВИБОРЧА КОМІСІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
7.1
Робочим органом студентського самоврядування є Виборча комісія студентського
самоврядування.
7.2
Виборча комісія студентського самоврядування здійснює організацію та проведення
виборів органів студентського самоврядування, забезпечує дотримання прав студентів на участь у
виборах та вільне волевиявлення.
Виборча комісія студентського самоврядування є автономним та незалежним органом
студентського самоврядування, який діє на підставі цього положення та реалізує виборчий
процес.
7.3
ВК у складі не менше 3 осіб затверджує Конференція студентів інституту. Члени
Виборчої комісії не мають права висувати свою кандидатуру на виборах протягом строку дії такої
комісії, а також бути заступниками посадових осіб органів студентського самоврядування.
7.4
До складу Виборчої комісії студентського самоврядування входить не менше трьох
студентів, а у випадку необхідності збільшення кількості членів комісії, їх загальна кількість
повинна бути непарною.
Виборча комісія студентського самоврядування підзвітна Конференції студентів та не
рідше, ніж раз на рік звітує їй про результати своєї діяльності.
7.5
Строк повноважень Виборчої комісії студентського самоврядування складає один
рік, а вибори до неї здійснюються у строки, встановлені для виборів органів студентського
самоврядування.
7.6
У роботі ВК із правом дорадчого голосу може брати участь делегований ректором
представник із професорсько-викладацького складу Інституту.
7.7
До функцій Виборчої комісії студентського самоврядування належать:
- встановлення дати, часу, місця, порядку проведення виборів голови органів
студентського самоврядування та інформування студентів про пов’язані з виборами події;
- організаційна робота з кандидатами, пояснення процедури виборів та вимог до посади;
- реєстрація кандидатів на вибори;
- реєстрація делегатів Конференції студентів Інституту;
- підготовка виборчих бюлетенів, списків, матеріально-технічної бази, необхідної для
проведення виборів;
- контроль за проведенням передвиборної агітації кандидатами;
- розгляд скарг та звернень студентів, пов’язані з виборчою діяльністю.
7.8
Голова, його Заступник та Секретар Виборчої комісії студентського самоврядування
обираються шляхом відкритого голосування на першому засіданні комісії простою більшістю
голосів.
У випадку виявлення зловживань членами комісії їх може бути достроково переобрано
як самою комісією, так і Конференцію студентів самостійно за наявності достатніх підстав.
Строк, на який призначаються члени комісії після дострокового переобрання, не може
перевищувати строку дії самої комісії.
ВИБОРИ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ІНСТИТУТУ
8.1
Вибори Голови Парламенту Інституту відбуваються шляхом прямого голосування
всіма студентами інституту. Кожний студент має один голос.
8.2
Оголошення виборів, строки, дата початку та умови їх проведення приймаються на
конференції студентів та розміщуються в той же день Головою Конференції студентів у
загальнодоступних місцях на території інституту та у розділі «Новини» на сайті Інституту
8.3
Організацію виборів і встановлення підсумків виборів здійснює виборча комісія
Інституту (ВК).
8.4
Конкурс на посаду Голови Студентського парламенту Інституту починається не
пізніше, ніж за 20 календарних днів до закінчення строку повноважень попереднього Голови.
Претендент на посаду Голови в установлені терміни подає до Виборчої комісії студентського
самоврядування заяву встановленого зразка. До заяви кандидат долучає примірник програми дій,
8.

та підписного листа із підписами не менше 20 студентів, що висловили свою підтримку
кандидату і подає їх для реєстрації Виборчою комісією.
8.5
Після закінчення строків подачі документів ВК опрацьовує надіслані анкетизаявників, приймає рішення про допуск претендентів до участі у виборах (оформлює протоколом)
та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.
8.6
З дня подачі заявки кандидати можуть проводити агітацію серед студентів не
забороненими законодавством способами. Підкуп виборців шляхом надання або обіцянок
виборцям матеріальної винагороди забороняється.
8.7
Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом Голови ВК
та печаткою.
8.8
У день голосування проведення виборів здійснюється з 9:00 до 14:00 години.
Протягом цього періоду студент Інституту після реєстрації ВК і пред’явлення документа, що
посвідчує статус його як студента отримує по одному бюлетеню для голосування за кандидата на
посаду Голови Студентського Парламенту. Студенти здійснюють своє волевиявлення, вкидаючи
заповнений бюлетень до скриньки.
8.9
Після 14:00 дня проведення виборів Голова ВК оголошує вибори завершеними та
разом з членами ВК розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають
підраховувати кількість позначок таким чином формуючи рейтинг кандидатів.
8.10 Під час підрахунку уповноважений член ВК веде протокол та можуть бути присутні
спостерігачі.
8.11
Головою Парламенту вважається обраним кандидат, який набрав більшу кількість
голосів виборців.
8.12 У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів,
оголошується другий тур виборів, який відбувається протягом тижня з дня проведення першого
туру. Для проведення другого туру виборів виготовляються окремі бюлетені, до яких вносяться
прізвища лише тих кандидатів, що беруть участь у другому турі виборів. Голосування та
встановлення результатів другого туру виборів здійснюється за тими ж правилами, що і
голосування у першому турі.
8.13 Після оголошення Головою ВК результатів виборів, не пізніше наступного дня вони
офіційно оприлюднюються.
8.14 Повноваження діючих органів студентського самоврядування припиняються з дати
оголошення результатів проведених виборів.
МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
9.1
Кошти студентського самоврядування Інституту спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого кошторису.
9.2
При складанні кошторису Студентський Парламент консультується і узгоджує
напрями використання коштів з ректоратом інституту.
9.3
Голова Студентського Парламенту Інституту публічно звітує на Конференції про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
9.4
До джерел матеріально-фінансового забезпечення студентського самоврядування
належать:
кошти, визначені Вченою радою Інституту згідно з чинним законодавством;
членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією студентів.
Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового
мінімуму, встановленого законом
інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.
9.

ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З
ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
10.1 Адміністрація Інституту забезпечує належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування, а саме, надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує засобами
10.

зв’язку, доступом до мережі Інтернет, надає місця на інформаційних стендах, дошках оголошень
для розміщення інформації, пов’язаної з їх діяльністю шляхом укладення угоди з органами
студентського самоврядування
10.2 Угода, передбачена п.10.1., повинна містити посилання на строк, порядок, мету
використання наданого майна, а також визначати матеріально відповідальну особу органу
студентського самоврядування, яка відповідає за належне використання, збереження та цілісність
передбачених угодою об’єктів.
10.3 Адміністрація Інституту не має права втручатись у діяльність органів студентського
самоврядування, визначати їх методи та способи діяльності.
10.4 У випадку виявлення фактів ухилення або порушення вимог цього положення,
Статуту Інституту, вимог законодавства, або виявлення потенційної загрози таких порушень,
адміністрація має право:
- звернутись до органу студентського самоврядування з вимогою усунути порушення або
вжити заходів запобігання;
- отримувати копії або оригінали витягів, протоколів, рішень, інших, створених у процесі
діяльності органів студентського самоврядування актів, інформацію щодо виявленої
бездіяльності або ухилення від виконання зобов’язань, про надання звіту про використання
майна та коштів;
- виносити приписи органам студентського самоврядування про усунення виявлених
порушень;
- скасувати нормативний акт органу студентського самоврядування у випадках,
передбачених цим положенням.
10.5 Адміністрація вищого навчального закладу має право:
- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани,
звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів;
- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять
органи студентського самоврядування.
10.6 Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана:
- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які
стосуються життєдіяльності студентів Інституту;
- надавати консультативну підтримку у сфері фінансового, правового, організаційного
забезпечення діяльності та документообігу.
11.
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1 Це положення ухвалюється Конференцією студентів, затверджується Вченою радою
Інституту та вводиться в дію наказом ректора.
11.2 Зміни та доповнення до цього положення вносяться шляхом викладення його у новій
редакції та вводяться в дію в порядку, передбаченому п.11.1.
11.3 Положення набуває чинності з дати його затвердження на Конференції.
11.4 Протягом одного місяця з дати обрання органи студентського самоврядування
зобов’язані привести у відповідність викладеним вимогам всі нормативні акти.
11.5 Органи студентського самоврядування зобов’язані провести у встановленому
порядку та визначені строки вибори та забезпечити передачу справ новообраним представникам

