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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

Національного транспортного університету 

 
Основні терміни та їх визначення 

Академічна група - первинний тимчасовий колектив студентів у структурі курсу, 

факультету, закладу вищої освіти (далі – ЗВО) ; відносно постійна в межах навчального 

року сукупність студентів, що об'єднані завданням гуртової навчально-професійної 

діяльності та перебувають у безпосередньому контакті один з одним. 

Академічна громада - усі студенти денної форми навчання, які здобувають освіту 

у Національному транспортному Університеті. 

Акти органів студентського самоврядування - документи які приймаються 

Радою студентського самоврядування, які є результатом роботи Ради студентського 

самоврядування, а також документи, що регламентують їх діяльність. 

Делегат – обрана або призначена особа (представник), яка уповноважена 

представляти інтереси академічної групи на конференції студентів Національного 

транспортного університету. 

Конференція (загальні збори) студентів - форма прийняття делегатами від 

академічної групи рішень з питань, що належать до відання студентського 

самоврядування, шляхом прямого голосування. 

Контрольно-ревізійна комісія – здійснює контроль за фінансово-господарською 

діяльністю органів студентського самоврядування і підзвітна конференції студентів НТУ. 

Мандат – документ, який засвідчує законність та обсяг повноважень делегата на 

конференції студентів НТУ. 

Органи студентського самоврядування - це об'єднання студентів будь-якої 

частини академічної громади для здійснення самоврядування в університеті. 

Орган студентського самоврядування (далі – ОСС) - вищий виконавчий орган 

студентського самоврядування, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства 

університету, забезпечує захист його прав та інтересів. 

Студентська виборча комісія - є постійно діючим колегіальним органом, що в 

межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення виборів. 

Студентська організація - це група студентів НТУ, об’єднаних спільними цілями, 

інтересами у межах певної сфери діяльності, яка діє згідно з Положенням про студентське 

самоврядування НТУ, Положенням про студентські організації яке затверджується 

членами виконавчого органу студентського самоврядування НТУ. 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Студентське самоврядування – це гарантоване державою право і можливість 

студентів, які навчаються в Національному транспортному університеті (далі – НТУ),  

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати 

участь в управлінні НТУ. 

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак. 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною його громадського 



 

самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної 

роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної 

справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними 

навичок лідера, організатора та керівника. 

1.2. У своїй діяльності студентське самоврядування керується чинним 

законодавством України, Статутом НТУ, Положенням «Про студентське самоврядування 

Національного транспортного університету» (далі – Положення).   

1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, 

забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення 

можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, 

сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти. 

1.4. Основними завданнями студентського самоврядування є: 

1.4.1. Беруть участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому 

цим Законом та статутом закладу вищої освіти; 

1.4.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

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

оздоровлення, побуту та харчування; 

1.4.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

1.4.4. беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

1.4.5. захищають права та інтереси студентів, які навчаються у закладі вищої 

освіти; 

1.4.6. делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

1.4.7. приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

1.4.8. беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

1.4.9. розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та 

банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

1.4.10. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

1.4.11. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої освіти, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

1.4.12. мають право оголошувати акції протесту; 

1.4.13. виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про 

студентське самоврядування закладу вищої освіти. 

1.5. Органи студентського самоврядування НТУ мають право: 

1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

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

харчування студентів та вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази НТУ, що 

стосуються побуту студентів; 

1.5.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому законодавством та статутом НТУ; 

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

1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів НТУ, його 

структурних підрозділів; 

1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати 

внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність органів студентського 

самоврядування; 

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

навчального процесу; 

1.5.7. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, 

організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів НТУ; 

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 НТУ; 



 

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 НТУ зобов’язані звітувати про свою 

діяльність, в тому числі фінансову,  перед вищим органом студентського самоврядування 

– конференцією студентів НТУ. 

1.7. Органи студентського самоврядування НТУ мають багаторівневу структуру.  

1.7.1. Органами студентського самоврядування на рівні НТУ є: 

1) конференція студентів НТУ – вищий орган студентського самоврядування; 

2) орган студентського самоврядування НТУ – виконавчий орган студентського 

самоврядування НТУ; 

3) студентська виборча комісія НТУ; 

4) контрольно-ревізійна комісія. 

1.7.2. Органами студентського самоврядування на рівні факультету є: 

1) органи студентського самоврядування факультету НТУ – виконавчі 

органи студентського самоврядування факультетів НТУ. 

1.7.3. Органами студентського самоврядування на рівні гуртожитку є: 

1) органи студентського самоврядування гуртожитків – виконавчі органи 

студентського самоврядування гуртожитків . 

1.8 Органи студентського самоврядування  незалежні у своїй діяльності від 

релігійних, політичних і громадських організацій, а в межах чинного 

законодавства – від адміністрації НТУ.  

  
ІІ. Конференція студентів НТУ 

 
2.1. Вищим органом студентського самоврядування є конференція (загальні збори) 

студентів НТУ. 

2.2. До складу конференції студентів входять делегати від кожної академічної 

групи. Делегати обираються із складу академічної групи шляхом прямого відкритого 

голосування, строком на один навчальний рік, за два тижні до першої Конференції. 

Делегати можуть бути обрані  не пізніше 3 днів до першої Конференції виключно у 

зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), на вимогу 

ініціативної групи студентів. 

2.2.1. Проведення виборів делегатів на конференцію студентів НТУ здійснюється 

Студентською виборчою комісією НТУ (далі – СВК), ОСС НТУ і факультетів та 

старостами відповідних академічних груп, а за виключних умов – ініціативною групою 

студентів. 

2.2.2. Делегат вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менше ніж 

50%+1 від присутніх відповідної групи. Протоколи відповідних виборів делегатів мають 

бути подані за день до Конференції та зберігатись у СВК. 

2.2.3. Не можуть бути обраними делегатами на конференцію студентів НТУ члени 

СВК, члени контрольно-ревізійної комісії, та члени органу студентського 

самоврядування. 

2.2.4. Дата, місце та час проведення конференції студентів НТУ оголошується 

СВК шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті університету та 

дошках оголошень не пізніше, ніж за 7 днів до дня її проведення. 

У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), на вимогу 

ініціативної групи, дата, місце та час проведення конференції студентів НТУ  може 

оголошуватись у інший строк, але не пізніше, ніж за 3 дні до дня її проведення. 

2.2.5. Конференція студентів НТУ скликається відповідно до цього Положення. 

2.3. Конференція студентів НТУ: 

2.3.1. ухвалює Положення «Про студентське самоврядування Національного 



 

транспортного університету», визначає структуру, повноваження та порядок 

проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів 

студентського самоврядування на всіх рівнях; 

2.3.2. заслуховує звіти виконавчих і контрольно–ревізійних органів 

студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку; 

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

2.3.4. затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування та 

заслуховує звіт про його виконання; 

2.3.5. встановлює порядок погодження органами студентського самоврядування 

НТУ рішень, які приймаються виключно за їх походженням; 

2.3.6. скасовує рішення органів студентського самоврядування НТУ, факультетів, 

гуртожитків у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статутові НТУ або 

Положенню «Про студентське самоврядування Національного транспортного 

університету» 

2.3.7. приймає рішення про виключні особливості проведення виборчого процесу 

на виборах членів виконавчих органів студентського самоврядування університету,  

факультетів, гуртожитків, зокрема з застосуванням інформаційних технологій за поданням 

(пропозицією) СВК ;???? 

2.3.8. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського 

самоврядування НТУ. 

2.4. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова. 

2.4.1 Чергова конференція студентів НТУ скликається три рази на рік – в 

останню середу квітня місяця, в останню середу вересня місяця та у першу середу грудня 

місяця.   

Рішенням чергової конференції можуть бути складені повноваження всіх 

виконавчих органів студентського самоврядування НТУ. 

У разі не проведення органами студентського самоврядування чергової конференції 

у заданий строк, весь склад органу студентського самоврядування автоматично складає 

свої повноваження. 

При цьому жоден студент не може виконувати обов’язки члена ОСС (у тому числі 

обов’язки голови ОСС). Єдиним органом, що може призначити тимчасово виконуючого 

обов’язки голови ОСС на період підготовки до виборів ОСС НТУ – конференція 

студентів НТУ 

2.4.2 Позачергова конференція студентів НТУ скликається (за умови відповідної 

реєстрації ініціативної групи та оформлення бланків підписних листів):  

1) на вимогу ініціативної групи студентів із зібраними підписами не менш як 

10% від загальної кількості студентів НТУ; 

2) на вимогу не менш як 10% від загальної кількості делегатів; 

3) на вимогу не менше 2/3 складу виконавчого органу студентського 

самоврядування НТУ; 

4) на вимогу повного складу СВК; 

5) у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), на 

вимогу ініціативної групи студентів. 

2.4.3. Порядок і строки скликання конференції студентів встановлюються цим 

Положенням. 

2.5. Порядок проведення конференції студентів НТУ. 

2.5.1. Перед початком конференції студентів НТУ здійснюється реєстрація 

делегатів та видача їм мандатів членами СВК. Конференція студентів НТУ вважається 

правомочною, якщо до участі у ній зареєструвалися не менше 50% від загальної кількості 

обраних делегатів. 

2.5.2. На початку конференції студентів НТУ обирається головуючий, секретар та 

лічильна комісія конференції. 

2.5.3. Обговорення питань на конференції студентів НТУ відбувається відповідно 



 

до затвердженого нею порядку денного. 

2.5.4. Конференція студентів НТУ проводиться гласно і відкрито.  
За рішенням конференції студентів НТУ право виступу на ній може бути надано 

представникові адміністрації НТУ. 
2.5.5. Рішення на конференції студентів НТУ приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Делегати голосують 

особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не допускається. 

Рішення конференції студентів НТУ вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як 50%+1 від присутніх делегатів. 

2.5.6. Конференція студентів НТУ протоколюється. Ведення протоколу 

покладається на секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня 

проведення конференції студентів НТУ, підписується головуючим та секретарем 

конференції та оприлюднюється на офіційному сайті НТУ в розділі «Самоврядування» . 

2.6. Статус делегатів на конференцію студентів НТУ. 

2.6.1. Делегати на конференцію студентів НТУ здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. 

2.6.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів НТУ припиняються 

достроково у разі: 

1) складання повноважень за власним бажанням; 

2) припинення навчання в НТУ; 

3) надання делегатові академічної відпустки; 

4) обрання делегата членом виконавчого органу студентського 

самоврядування НТУ, факультету, гуртожитку або членом контрольно-

ревізійної комісії, членом СВК; 

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. 

2.7 СВК зобов’язана проводити дебати кандидатів. Не раніше, ніж за 7 днів та не 

пізніше, ніж за 3 дні до відповідних виборів органів студентського самоврядування СВК 

призначає дебати кандидатів. Час, дату та місце дебатів СВК оголошує не менш, ніж за 3 

дні до проведення. СВК зобов’язана особисто повідомити кожного кандидата про час, 

дату та місце дебатів. Дебати є відкритими та гласними 

 
ІІІ. Виконавчі органи студентського самоврядування 

 
3.1. Виконавчі органи студентського самоврядування створюються на рівні НТУ, 

на рівні факультетів НТУ та на рівні гуртожитків НТУ. 

3.1.1. Порядок проведення прямих таємних виборів членів виконавчих органів 

студентського самоврядування встановлюється окремим положенням, яке затверджується 

конференцією студентів НТУ. 

3.2. Виконавчий орган студентського самоврядування НТУ складається із: 

3.2.1. Членів ОСС НТУ, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентами всіх факультетів НТУ. У цьому разі голова, заступник голови та секретар 

виконавчого органу студентського самоврядування НТУ обирається таким органом з 

числа його членів обираються на один рік та можуть перебувати на посаді не більше ніж 

два терміни поспіль. 

3.2.2. Виконавчий орган студентського самоврядування факультетів НТУ 

обирається шляхом прямого таємного голосування студентами відповідних факультетів 

НТУ. 

3.2.3. Виконавчий орган студентського самоврядування гуртожитків НТУ 

обирається шляхом прямого таємного голосування студентами відповідних гуртожитків 

НТУ. 

3.3. Виборчий процес членів виконавчих органів студентського самоврядування 



 

передбачає такі етапи: 

3.3.1. оголошення про початок виборчого процесу; 
3.3.2.  висування та реєстрація кандидатів; 
3.3.3. вибори; 
3.3.4. встановлення та оголошення результатів виборів. 
3.4. Виконавчий орган студентського самоврядування НТУ: 

3.4.1. представляє інтереси студентів НТУ у відносинах із адміністрацією, 

звертається від імені академічної групи із пропозиціями, клопотаннями, скаргами; 

3.4.2. сприяє покращенню рівня освітнього процесу в НТУ; 

3.4.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

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

та харчування в НТУ; 

3.4.4. надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у 

погодженні із адміністрацією НТУ організаційних питань, пов’язаних із проведенням 

просвітницьких, наукових, спортивних та інших заходів; 

3.4.5. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського 

самоврядування НТУ; 

3.4.6. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів НТУ, 

рішення про призначення заступника керівника НТУ; затвердження правил внутрішнього 

розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються; сприяння 

поселення осіб, які навчаються в НТУ, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

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

студентів; 

3.4.8. здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського 

самоврядування НТУ в порядку, який визначається конференцією студентів НТУ; 

3.4.9. інформує студентів НТУ про свою діяльність; 

3.4.10. 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; 

3.4.11. представляє студентське самоврядування НТУ в органах місцевої та 

державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських 

організаціях; 

3.4.12. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими 

актами. 

3.5. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету: 

3.5.1. здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.4.1–3.4.4, 3.4.9, пункту 3.4 

цього Положення, на рівні факультету; 

3.5.2. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів НТУ, 

рішення про відрахування студентів з НТУ та їх поновлення; переведення осіб, які 

навчаються в НТУ за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 

державним замовленням; призначення заступника декана факультету, заступника 

директора інституту; 

3.5.3. розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського 

самоврядування, якщо це передбачено порядком використання цих коштів, встановленим 

конференцією студентів НТУ; 

3.5.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими 

актами. 

3.6. Виконавчий орган студентського самоврядування гуртожитків: 

здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.4.1, 3.4.3, 3.4.9, 3.4.12 пункту 3.4 цього 

Положення, на рівні гуртожитків; 

3.6.1. порушує питання, пов’язані з умовами проживання, відпочинком мешканців 

гуртожитку, виховною, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою роботою в 

гуртожитку; 



 

3.6.2. розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського 

самоврядування, якщо це передбачено порядком використання цих коштів, встановленим 

конференцією студентів НТУ; 

3.6.3. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими 

актами. 

3.7. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування: 

3.7.1. Основною формою діяльності виконавчого органу студентського 

самоврядування  є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського 

самоврядування проводиться не рідше ніж 2 рази на місяць, про дату і час яких повинна 

бути розміщена інформація на веб-сторінці ОСС НТУ та на дошках оголошень. 

3.7.2. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається 

правомочним за умови участі у ньому 50%+1 від загального складу органу. 

3.7.3. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими. З 

дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на 

розгляд виконавчого органу студентського самоврядування з правом дорадчого голосу. 

3.7.4. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування приймаються 

шляхом прямого відкритого голосування його членів (шляхом підняття руки). 

3.7.5. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування 

протоколюється. На секретаря виконавчого органу студентського самоврядування 

покладається обов’язок ведення протоколу засідання, його зберігання строком п’ять років 

з їх систематизацією. Протокол засідання виконавчого органу студентського 

самоврядування складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та 

підписується головуючим засідання та секретарем і оприлюднюється на сайті ОСС та на 

офіційному сайті НТУ в розділі «Самоврядування». 

3.7.6..Виконавчий орган ОСС НТУ зобов’язаний зберігати протоколи конференції 

НТУ та усіх попередніх засідань даного органу та передати відповідні документи 

наступному складу ОСС. Відповідальність за збереженість документів покладається на 

голову ОСС НТУ, голів ОСС гуртожитків НТУ та голів факультетів ОСС НТУ. 

Документація ОСС НТУ зберігається протягом 5 років 

3.7.7. У випадку відсутності на засіданні голови факультету або гуртожитку з 

членів ОСС, він має право делегувати на засідання студента з числа ОСС. 

Інформація щодо делегування оформлюється у вигляді службової записки на ім’я 

Голови ОСС. 

Делегат представляє інтереси члена ОСС , який його делегував, а також має право 

голосу на засіданнях ОСС НТУ, де він є делегатом. 

3.8. Голова виконавчого органу студентського самоврядування: 
3.8.1. підписує протоколи і звернення, інші документи виконавчого органу 

студентського самоврядування; 

3.8.2. забезпечує дотриманням виконавчим органом студентського самоврядування 

вимог законодавства, рішень конференції студентів НТУ; 

3.8.3. виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без 

окремого доручення, звітує про його діяльність; 

3.8.4. здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу 

студентського самоврядування; 

3.8.5. головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування; 

3.8.6. вносить кандидатури заступника голови, секретаря, на розгляд виконавчого 

органу студентського самоврядування; 

3.8.7. візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, 

які підлягають погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням 

конференції студентів НТУ; 

3.8.8. несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу 

студентського самоврядування. 

3.9. Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського 

самоврядування припиняються достроково у разі: 



 

3.9.1. складання повноважень за власним бажанням; 

3.9.2. припинення навчання в НТУ; 

3.9.3. надання голові, члену виконавчого органу студентського 

самоврядування академічної відпустки; 

У разі дострокового припинення повноважень голови ОСС НТУ (факультету), 

обраного відповідно до підпунктів 3.2.1, 3.2.2, пункту 3.2 цього Положення, виконання 

його повноважень покладається на заступника голови, у випадку, якщо 50%+1 членів ОСС 

НТУ (факультету) проти, тоді, голову ОСС НТУ (факультету) обирають з числа його 

членів. 

3.10. Приміщення ОСС НТУ повинно знаходитись у одному з навчальних корпусів 

НТУ. Приміщення ОСС НТУ не може одночасно використовуватись як приміщення 

профспілки або будь-якої іншої організації. 

 
IV. Студентські виборчі комісії 

 
4.1. Студентська виборча комісія НТУ є постійним робочим органом, який 

здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського 

самоврядування університету. 

4.2. Студентська виборча комісія НТУ обирається конференцією студентів НТУ 

строком на один рік, шляхом відкритого прямого голосування делегатів (шляхом підняття 

мандатів). 

Делегати обрані до складу СВК втрачає статус делегата, а у відповідній групі 

проводяться позачергові вибори. 

4.3. Студентська виборча комісія НТУ: 

4.3.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на 

конференцію студентів НТУ, членів виконавчих органів студентського самоврядування 

університету, факультетів та гуртожитків; 

4.3.2. визначає форму та особливості проведення виборчого процесу, зокрема 

звертається до конференції студентів НТУ з поданням (пропозицією) про проведення 

виборчого процесу з застосуванням інформаційних технологій; 

4.3.3. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих 

органів студентського самоврядування університету, факультетів та гуртожитків; 

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

4.3.5. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування; 

4.3.6. реєструє кандидатів; 

4.3.7. безпосередньо проводить вибори; 

4.3.8. встановлює та оголошує результати виборів; 

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

неврегульованих відповідними актами; 

4.3.10. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням і 

Положенням «Про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування 

університету, факультетів та гуртожитків НТУ». 

4.4. Засідання студентської виборчої комісії 

4.4.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її засідання. 

Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою або  заступником голови 

за необхідності. 

Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії обираються 

нею на першому засідання після затвердження нового складу комісії. 

4.4.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови 

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

4.4.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого 

присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд студентської 

виборчої комісії. 



 

4.4.4. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки). 

4.4.5. 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. 

 
 

V. Студентське самоврядування в академічних групах, гуртожитках, 

студмістечку 

 
5.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи здійснюється шляхом 

обрання старости академічної групи та його заступника. 

5.1.2 Староста групи та його заступник обирається на засіданні академічної групи. 

Старостою групи може бути будь-який студент академічної групи, який виявив бажання 

вступити на цю посаду, користується підтримкою у своїй групі. 

5.1.3. На засіданні академічної групи, на якому вирішується питання про обрання 

старости групи, головує куратор академічної групи. 

5.1.3.1. Обрання старости групи на посаду у новоствореній групі відбувається 

відкритим голосуванням. 

5.1.3.2. Збори групи є правомочними за наявності не менше двох третин від 

загальної кількості студентів академічної групи. 

5.1.3.3. Якщо подана лише одна кандидатура, для її обрання потрібні голоси 

більшості від складу академічної групи. 

5.1.3.4. Якщо подано більш як одну кандидатуру, для обрання старостою групи 

потрібна більшість голосів за будь-якого іншого кандидата. У випадку однакової кількості 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.1.3.5. Якщо не подано жодної кандидатури, виконуючого обов’язки старости 

призначає куратор академічної групи. 

5.1.4. Проведення виборів старости групи оформлюється протоколом засідання 

академічної групи, що підписується головуючим (куратором), секретарем засідання. 

5.1.5. Староста групи обирається на весь період існування академічної групи. 

Повноваження старости групи розпочинаються з дня його обрання і закінчуються днем 

припинення існування академічної групи. 

5.1.6. Повноваження старости групи достроково припиняються у разі: 

1) написання ним заяви на ім’я декана про складення повноважень старости; 

2) припинення навчання в НТУ; 

3) надання старости академічної відпустки; 

4) прийняття на засіданні академічної групи не менш як двома третинами студентів 

групи рішення про усунення старости групи з посади. 

5.1.7. Староста групи може бути усунений достроково з посади рішенням засідання 

академічної групи за поданням не менш як однієї третини від кількості студентів цієї 

групи. На якому засіданні головує куратор відповідної академічної групи 

5.1.7.1. Подання розглядається на засіданні академічної групи протягом трьох 

робочих днів з дня його вручення голові студентської ради факультету. У поданні має 

зазначатися підстава для усунення старости групи, а саме – систематичне суттєве 

невиконання ним своїх обов’язків або неможливість встановлення з ним зв’язку протягом 

одного місяця, крім випадків, коли староста групи був відсутній в університеті з поважних 

причин. 

Подання не може ґрунтуватись на мотивах: 

1) невикористання старостою групи своїх прав, хоча б і в інтересах групи, якщо при 

цьому не порушено жодного обов’язку; 

2) особистої незгоди з правомірним волевиявленням старости групи. 



 

5.1.7.2. Академічна група перед вирішенням питання про усунення старости 

групи надає йому слово для висловлення своєї позиції. 

5.1.7.3. Рішення про усунення старости групи з посади приймається шляхом 

відкритого голосування. Для прийняття рішення про усунення старости групи з посади 

потрібна наявність не менш як двох третин голосів від усього складу групи. 

5.1.8. До перевиборів старости групи його повноваження виконує його 

заступник. У випадку якщо на перевиборах не буде подано жодної кандидатури, 

старостою групи стає заступник, про що складається відповідний протокол засідання 

академічної групи. 

5.1.8.1. Перевибори старости групи мають бути проведені впродовж одного тижня 

з моменту припинення повноважень попереднього старости групи. 

5.1.8.2. Перевибори старости групи проводяться за правилами обрання на цю 

посаду вперше. 

5.2. Порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках 

студмістечку НТУ  визначається окремим Положенням про студентське самоврядування 

в гуртожитку студентського містечка університету, яке затверджується членами 

виконавчого органу студентського самоврядування НТУ 

 

VI. Фінансова діяльність студентського самоврядування 

 
6.1. Органи студентського самоврядування можуть звертатися до адміністрації 

університету з питання виділення коштів для здійснення своєї діяльності згідно 

затвердженого на конференції кошторису витрат. 

6.2. Кошти, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за 

рішенням вченої ради НТУ, можуть використовуватися шляхом: 

6.2.1. закупівлі товарів та послуг відповідно до затвердженого конференцією 

студентів НТУ кошторису; 

6.3. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на діяльність 

студентського самоврядування за рішенням вченої ради НТУ, приймається 

конференцією студентів НТУ. 

6.4. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 6.2.1 пункту 6.2 цього 

Положення, кошти, виділені на діяльність студентського самоврядування, 

акумулюються на окремому субрахунку НТУ та витрачаються на підставі подання 

керівника виконавчого органу студентського самоврядування НТУ відповідно до 

затвердженого кошторису. 

6.5. Порядок використання коштів студентського самоврядування має 

передбачати залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування та 

безпосереднього витрачання відповідних коштів. 

6.5.1. Контрольно-ревізійна комісія ради студентського самоврядування 

утворюється шляхом прямого відкритого голосування учасників конференції студентів 

НТУ , як правило, на першій конференції року, та обирається на термін повноважень 

ОСС, при якій вона була обрана . 

6.5.2. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити голова та 

секретар ради студентського самоврядування, члени інших органів, утворених радою 

студентського самоврядування. Кількість осіб контрольно-ревізійної комісії повинна 

бути не менше трьох, але не більше п'яти. 

6.5.3. Контрольно-ревізійна комісія ради студентського самоврядування 

проводить засідання не рідше одного разу на місяць (за виключенням канікулярного 

періоду), і є правомочною, якщо в засіданні бере участь більша половина її складу. 

6.5.4. Контрольно-ревізійна комісія: здійснює контроль за виконанням рішень 



 

ради студентського самоврядування; проводить ревізію фінансово-господарської 

діяльності ради студентського самоврядування, її органів та посадових осіб; контролює 

цільове використання коштів, та звітує з цього приводу перед конференцією НТУ. 

6.6. Виконавчі органи студентського самоврядування звітують про використання 

коштів перед конференцією студентів НТУ. 

7. Прикінцеві положення 

7.1 Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними 

після їх ухвалення на Конференції студентів НТУ. 

7.2 Пропозиції щодо змін і доповнень до цього Положення вносяться ОСС НТУ 

та СВК НТУ.  

7.3 У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу організації 

студентського самоврядування в НТУ, виконавчий орган студентського самоврядування 

НТУ та виконавчі органи студентського самоврядування гуртожитків, СВК НТУ можуть 

приймати окремі положення та документи, що не суперечать цьому Положенню. 

7.4За виключних обставин, у зв’язку з невизначеністю становища студентського 

самоврядування НТУ або у разі настання форс-мажорних обставин, студенти НТУ 

(ініціативна група студентів) мають право ініціювати та організувати проведення 

чергової або позачергової Конференції студентів НТУ, з дотриманням вимог цього 

Положення, про що ініціативна група зобов’язана повідомити адміністрацію НТУ та 

студентів НТУ всіма можливими засобами. Виключними обставинами є: одночасне 

закінчення строку повноважень ОСС НТУ, СВК НТУ, делегатів; та/або одночасної 

відсутності дійсного складу ОСС НТУ, СВК НТУ, повноважних делегатів. 

7.5 Реєстрація ініціативної групи студентів НТУ здійснюється шляхом 

повідомлення адміністрації НТУ про її створення. 

 

 
 


