
Положення  

про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування 

університету, факультетів та гуртожитків НТУ  

 

1. Вибори ради студентського самоврядування (РСС) університету, 

факультетів та гуртожитків НТУ: 

 

1.1.  Вибори  РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ – це 

демократична процедура обрання членів представницького органу 

студентського самоврядування університету, факультетів та гуртожитків 

НТУ; 

1.2.  Вибори РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ відбуваються не 

раніше ніж через 3 тижня після проведення Конференції студентів НТУ; 

1.3.  Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів НТУ 

шляхом відкритого голосування та доводиться до відома усіх студентів; 

1.4.  Право голосувати мають усі студенти НТУ денної форми навчання або 

відповідного факультету чи гуртожитку; 

1.5.  РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ обираються на виборах з 

числа студентів НТУ прямим таємним голосуванням терміном на один рік; 

1.6.  Організацію і проведення виборів забезпечує спеціально створена 

студентська виборча комісія НТУ із числа студентів денної форми навчання; 

1.7.  Вибори вважаються легітимними, якщо за кандидата у члени РСС 

університету, факультету чи гуртожитку НТУ проголосувало не менш 25% 

від голосуючих університету чи відповідного факультету або гуртожитку. 

1.8 Кількісний склад членів РСС: 

- РСС НТУ включає 12 осіб + 5 Голів РСС факультетів + 5 Голів 

студентських рад гурожитків, які входять за посадою; 

- РСС факультетів  включають 12 осіб; 

- РСС гуртожитків включають 10 осіб. 

 

2.  Передвиборчий процес підготовки проведення виборів РСС: 

 

2.1.  Реєстрація кандидатів у члени РСС університету, факультету або гуртожитку 

НТУ здійснюється  студентською виборчою комісією (СВК) НТУ на підставі 

особистої заяви кандидата, яка подається не пізніше ніж за 7 днів до 

проведення виборів; 

2.2.  Передвиборчий період триває не менше двох тижнів до визначеної дати 

проведення виборів;  



2.3.  Протягом передвиборчого процесу кандидати можуть презентувати власні 

передвиборчі програми; 

2.4. Порушення правил передвиборчого процесу одним із кандидатів може 

слугувати приводом для його виключення зі списку кандидатів. 

 

3.  Студентська виборча комісія НТУ (СВК НТУ):  

 

3.1.  Кількісний склад СВК НТУ складає шість осіб; 

3.2.  СВК НТУ формують з числа студентів денної форми навчання на 

конференції студентів НТУ;  

3.3. СВК НТУ самостійно обирає Голову, заступника і секретаря комісії серед її 

членів; 

3.4.  СВК НТУ визначає та оголошує місце, терміни і умови проведення 

реєстрації кандидатів у члени РСС університету, факультету або гуртожитку 

НТУ; 

3.5.  СВК НТУ проводить реєстрацію кандидатів; 

3.6.  СВК НТУ оголошує початок передвиборчого періоду, день і час проведення 

виборів; 

3.7.  СВК НТУ зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно 

з правилами виборчого процесу; 

3.8.  СВК зобов’язана заздалегідь скласти списки виборців; 

3.9.  СВК НТУ підраховує кількість голосів та оголошує результати виборів; 

 


