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1.Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено на підставі Статті 40 Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Воно регламентує порядок створення і
функціонування студентського самоврядування у Харківській державній
академії культури (далі – Академія).
1.2.Студентське самоврядування в Харківській державній академії культури –
це гарантовані державою право і можливість студентів самостійно або через
представницькі органи вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним
закладом.
1.3.Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються
Академії за всіма формами навчання. Усі студенти, які навчаються в Академії,
мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі,
виборні та інші органи студентського самоврядування.
1.4.Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів
та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється
студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які
обираються шляхом прямого таємного голосування студентів і є невід’ємною
частиною громадського самоврядування Академії.
1.5.У своїй діяльності органи студентського самоврядування Академії
керуються чиним законодавством
України, рішеннями спеціально
уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузі освіти та науки,
культури, Статутом Академії і цим Положенням.
1.6.Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається
цим Положенням й узгоджується з керівництвом Академії.
1.7.Органи студентського самоврядування Академії можуть співпрацювати з
органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та
молодіжними організаціями, діяльність яких 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.Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
1.10.Керівництво Академії забезпечує належні умови для діяльності органів
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку,
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить
місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається
відповідна угода.
1.11.Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” представники
студентського самоврядування мають право брати участь в управлінні вищим
навчальним закладом у порядку, встановленому чинним законодавством та
статутом Академії;
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2. Цілі та завдання органів студентського самоврядування Академії
2.1. Органи студентського самоврядування:
2.1.1. Беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку,
встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом Академії;
2.1.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів Академії;
2.1.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та
інші заходи;
2.1.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
2.1.5. Захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;
2.1.6. Делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів Академії відповідно до чинного законодавства та положень про ці
органи;
2.1.7. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
2.1.8. Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних умов
проживання студентів у гуртожитках Академії;
2.1.9. Розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
2.1.10. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
2.1.11. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, у тому
числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
2.1.12. Мають право оголошувати акції протесту;
2.1.13. Виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу
освіту» та Положенням про студентське самоврядування Академії.
2.2. За погодженням з органами студентського самоврядування Академії
приймаються рішення про:
2.2.1. Відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
2.2.2. Переведення осіб, які навчаються в Академії за державним замовленням,
на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
2.2.3 Переведення осіб, які навчаються в Академії за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
2.2.4. Призначення заступників деканів факультетів, заступників керівника
вищого навчального закладу;
2.2.5. Поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
2.2.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що
стосується осіб, які навчаються в Академії;
2.2.7. Діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в академії.
2.3. Органи Студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації
Академії з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених
основними напрямками діяльності Студентського самоврядування.
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3.Принципи діяльності органів студентського самоврядування Академії
3.1. Самостійність. Студентське самоврядування в Академії – це самостійна
громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління студентськими
справами на факультетах, яка здійснюється студентами відповідно до завдань,
які стоять перед студентським колективом. Студентське самоврядування у
своїй діяльності не дублює студентську профспілкову організацію, але може
здійснювати повноваження щодо представництва та захисту інтересів
студентів, у випадках, передбачених цим Положенням.
3.2. Законність. У своїй діяльності Студентське самоврядування керується
законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом Академії, наказами
ректора та цим Положенням.
3.3. Взаємодія і взаємопідтримка. Взаємодія органів Студентського
самоврядування з адміністрацією академії здійснюється на основі взаємної
поваги, допомоги, співробітництва та партнерства. У своїй діяльності
Студентське самоврядування користується підтримкою ректорату академії та
деканатів факультетів, а також інших осіб та організацій, які виявили бажання
співпрацювати зі Студентським самоврядуванням.
3.4. Світськість і аполітичність. У своїй діяльності Студентське
самоврядування не залежить і не може сприяти чи підтримувати релігійні
об’єднання, політичні партії та рухи.
3.5. Матеріальна незацікавленність. Студентське самоврядування не має на
меті одержання прибутку. Кошти, які надходять до Студентського
самоврядування, використовуються виключно на здійснення цілей
Студентського самоврядування.
3.6. Свобода участі. Участь у діяльності Студентського самоврядування є
вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у Студентському
самоврядуванні.
3.7. Рівність учасників. Ніхто не може бути обмежений в участі у
Студентському самоврядуванні за ознакою расової, релігійної, етнічної,
професійної, політичної приналежності, а також з інших мотивів.
3.8. Гласність. Вся діяльність Студентського самоврядування підлягає
висвітленню і не може бути прихована від студентської громади.
3.9. Ініціативність. Діяльність Студентського самоврядування базується на
студентській ініціативі та ентузіазмі.
3.10. Підзвітність і відповідальність перед студентською громадою. Органи
Студентського самоврядування несуть відповідальність перед студентською
громадою за виконання покладених на них завдань.
3.11. Виборність. Кожен студент має право обирати і бути обраним до органів
Студентського самоврядування

5

4. Структура й організація роботи органів студентського
самоврядування Академії
4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи,
курсу, факультету, гуртожитку та Академії в цілому.
4.2. Студентське самоврядування може бути колективним членом
внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів
тощо.
4.3. Структура Студентського самоврядування Академії складається з таких
органів:
- конференція (загальні збори) Студентського самоврядування Академії (далі Конференція);
- студентська рада Академії;
- органи Студентського самоврядування факультетів Академії (студентські ради
факультетів);
- органи Студентського самоврядування гуртожитків Академії (студентські
ради гуртожитків);
- органи Студентського самоврядування академічної групи факультетів
Академії4
- інші органи, які можуть бути створені для задоволення освітніх, наукових,
побутових потреб, організації дозвілля окремих категорій студентів Академії.
4.4. Рішення Конференції (загальних зборів) та Студентської ради мають вищу
силу, порівняно з рішеннями інших ланок Студентського самоврядування.
4.5. Рішення органів Студентського самоврядування є обов’язковими для
виконання усіма студентами Академії.
5. Конференція Студентського самоврядування Академії
5.1. Вищим органом Студентського самоврядування є Конференція (загальні
збори) студентів (далі Конференція).
5.2. Конференція (загальні збори) скликається не менш ніж раз на рік. Для
вирішення нагальних та невідкладних питань за ініціативою Студентської ради
або членів ректорату Академії може скликатися позачергова Конференція.
Ініціативу про її скликання може вносити третина від загальної кількості членів
Студентської ради, Голова Студентської ради, а також члени ректорату.
Ініціатива третини членів Студентської ради або Голови Студентської ради має
бути підтримана двома третинами голосів від загальної кількості членів
Студентської ради, а ініціатива членів ректорату не потребує підтримки і
схвалення Студентською радою.
5.3. Головуючий на Конференції (загальних зборах) обирається Студентською
радою. Секретарем Конференції (загальних зборів) Академії є секретар
Студентської ради або, в разі його відсутності або припинення повноважень,
обраний Конференцією (загальними зборами) Академії її делегат. Секретар
фіксує хід роботи Конференції у протоколі, який підписує Головуючий та
секретар Конференції.
5.4. Порядок проведення Конференції визначається Регламентом, який
затверджується Конференцією Університету.
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5.5. Учасниками Конференції є делегати – по десять представників від кожного
факультету Академії. Делегати обираються на основі загального, прямого,
рівного виборчого права шляхом таємного голосування.
Кожен делегат має право одного голосу й повинен особисто брати участь у
роботі Конференції (загальних зборів). Делегування права представництва не
допускається.
Будь-який студент Академії може брати участь у роботі Конференції з правом
дорадчого голосу.
5.6. На Конференції (загальних зборах) студентів Академії можуть бути
присутні представники ректорату, деканатів та Профкому Академії як
спостерігачі з правом дорадчого голосу.
5.7. Конференція (загальні збори) є повноважною за умови присутності двох
третин делегатів від її складу.
5.8.Повноваження
Конференції
(загальних
зборів)Студентського
самоврядування Академії
Конференція Студентського самоврядування Академії здійснює такі
повноваження:
5.8.1. Ухвалює Положення Студентського самоврядування Академії, вносить до
нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому цим Положенням;
5.8.2. Ухвалює програмні документи та визначає основні напрямки діяльності
Студентського самоврядування;
5.8.3. Затверджує, терміном на один рік, склад Студентської ради, обирає її
голову (заступників), керівників інших органів студентського самоуправління,
які можуть бути створені для задоволення освітніх, наукових, побутових
потреб, організації дозвілля окремих категорій студентів Академії;
5.8.4. Заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
5.8.5. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
5.8.6.Затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про
його виконання;
5.8.7. Обираює контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету
органів студентського самоврядування.
5.8.8. Приймає декларації, заяви, звернення та інші офіційні документи;
5.8.9 У разі потреби, розглядає та вирішує питання про реорганізацію або
ліквідацію Студентського самоврядування та його органів;
5.8.10. Ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності Студентського
самоврядування, прийнятих нею до розгляду;
5.8.11. Може, на визначених нею умовах та на визначений термін, делегувати
свої окремі повноваження Студентській раді, а також органам управління
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Студентського самоврядування на факультетах з обов’язковим наступним
звітом про виконання ними відповідних функцій;
5.8.12. Затверджує символіку Студентського самоврядування Академії;
5.8.13. Вирішує питання про вступ Студентського самоврядування Академії до
внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів
тощо;
5.8.14. Обирає представників із складу Студентів до вченої ради Академії,
конференції трудового колективу Академії прямим таємним голосуванням;
5.8.15. Виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

6. Студентська рада Академії
6.1. Студентська рада є виконавчим органом Студентського самоврядування
Академії. Вона реалізує цілі та завдання Студентського самоврядування у
період між Конференціями (загальними зборами).
6.2. До складу Студентської ради обирається по одному - три представники від
кожного факультету денної форми навчання. Також до складу Студентської
ради входять голова студентського наукового товариства та інших
студентських організацій Академії відповідно до затверджених статутів чи
положень.
6.3.Кандидатури членів Студентської ради затверджуються Конференцією
(загальними зборами) шляхом прямого таємного голосування простою
більшістю голосів делегатів.
6.4. Членами Студентської ради є:
- Голова Студентської ради;
- Перший заступник Голови Студентської ради;
- Заступник Голови Студентської ради;
- Секретар Студентської ради;
- Голови секторів (комісій, центрів) Студентської ради;
- Голови інших студентських організацій Академії відповідно до затверджених
статутів чи положень;
- Інші члени Студентської ради.
6.5. Організаційною формою роботи Студентської ради є засідання, які
проводяться не менш ніж два рази на місяць Головою Студентської ради або
одним із його заступників, якщо на них присутні не менше двох третин від
числа обраних до їхнього складу членів. Студентська рада приймає рішення
простою більшістю голосів.
На засіданнях Студентської ради секретар ведеться протокол, який підписує
Голова Студентської ради або його заступник та секретар.
На засідання Головою Студентської ради або рішенням Студентської ради
можуть бути запрошені гості (представники адміністрації Академії, викладачі,
студенти Академії) з правом дорадчого голосу.
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6.6. Членство у Студентській раді не виключає членства в інших об'єднаннях
громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням Студентського
самоврядування.
6.7. Студентська рада має такі повноваження:
6.7.1. Проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;
6.7.2. Спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній,
виховній та науково-дослідній роботі;
6.7.3. Сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо,
співпрацює з ними;
6.7.4. Встановлює зв’язки з органами Студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів України та інших країн;
6.7.5. Координує діяльність органів Студентського самоврядування на рівні
факультету , гуртожитку;
6.7.6. Інформує студентів Академії про свою діяльність;
6.7.7. Ухвалює рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та
програм;
6.7.8. Організовує та проводить науково-практичні конференції, практикуми,
диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;
6.7.9. Займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на
фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
6.7.10. Займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
6.7.11. Звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
6.7.12. Займається організацією проведення Конференції;
6.7.13. Формує сектори (комісії, центри) Студентської ради за відповідними
напрямками діяльності;
6.7.14. Розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
6.7.15. Здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних
ресурсів Студентського самоврядування;
6.7.16. Допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та
ініціатив, залучає їх до активної участі в діяльності Академії;
6.7.17. Створює та ліквідує сектори (комісії, центри) Студентської ради за
поданням Голови Студентської ради;
6.7.18. Може випускати власне студентське видання в електронному або
друкованому вигляді, діяльність якого визначається окремим Положенням, що
ухалюється на засіданні Студентської ради;
6.7.19. Виключає членів Студентської ради у випадках та на підставах,
передбачених цим Положенням;
6.7.20. Виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням
Студентського самоврядування, закріпленим цим Положенням.
6.8. Прийняті на засіданні Студентської ради рішення є обов’язковими для
виконання всіма членами Студентського самоврядування Академії.
6.9. Припинення членства в Студентській раді.
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6.9.1. Підставами припинення членства в Студентській раді є:
- Добровільне складення повноважень;
- Виключення за рішенням Студентської ради;
- Відрахування з числа студентів Академії відповідно до чинного законодавства
України;
6.9.2.Студенти, обрані до складу Студентської ради Академії, 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 Академії.
6.9.3. Статус члена Студентської ради поновлюється автоматично, якщо
член Студентської ради втратив статус студента у зв’язку з отриманням
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, але заново отримав статус
студента Академії у зв’язку із продовженням навчання за освітньокваліфікаційним рівнем магістр.
Днем поновлення вважається день
зарахування особи до магістратури Академії.
6.10. Підставами виключення зі Студентської ради є:
- Систематичне порушення вимог цього Положення за наявності попередження
про неприпустимість таких порушень;
- Відсутність члена Студентської ради без поважних причин більш ніж на
трьох засіданнях Студентської ради;
- Здійснення порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього
розпорядку Академії;
6.11. Процедура виключення члена Студентської ради. Днем припинення
членства в Студентській раді є день винесення рішення Студентської ради про
виключення такого члена. Для ухвалення рішення необхідна присутність цього
члена на засіданні Студентської ради і заслуховування його пояснень щодо
підстав виключення його зі Студентської ради. У разі неявки цього члена на
засідання, який належним чином повідомлений або якщо повідомлені ним
причини неявки визнані неповажними, Студентська рада може ухвалити
рішення про припинення членства без його присутності.
6.12. Голова Студентської ради Академії
6.12.1. Голова обирається на Конференції (загальних зборах) зі складу
Студентської ради двома третинами голосів, шляхом таємного голосування
терміном, визначеним Конференцією (загальними зборами) з правом
подальшого переобрання, але не більше двох термінів.
6.12.2. Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково у
разі:
- Складання повноважень за власним бажанням;
- відрахування з числа студентів відповідно до чинного законодавства України;
- Висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його роботи
незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що
унеможливлюють виконання Головою Студентської ради своїх обов’язків.
6.12.3. Голова Студентської ради академії здійснює наступні повноваження:
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- Представляє Студентське самоврядування Академії у відносинах з іншими
організаціями;
- Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів
студентського самоврядування Академії для здійснення своєї діяльності в
межах своїх повноважень;
- В межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які є
обов’язковими для виконання всіма органами Студентського самоврядування в
Академії;
- Організовує проведення Конференцій (загальних зборів);
- Звітує від імені Студентської ради перед Конференцією (загальними зборами);
- Скликає та веде засідання Студентської ради;
- Підписує акти, які приймає Студентська рада;
- Спрямовує і контролює діяльність Студентської ради;
- Ініціює питання про виключення члена Студентської ради;
-. Вносить на затвердження Студентської ради перелік секторів комісій,
центрів;
- Складає та вносить на затвердження Студентської ради порядок денний його
засідання;
- Здійснює розподіл повноважень між першим заступником, заступниками та
іншими членами Студентської ради;
6.12.4. У разі відсутності Голови його функції виконує перший заступник, а в
разі його відсутності - заступник, секретар.
6.13. Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, здійснює облік
виконання рішень Студентської ради, відповідає за справочинство
Студентської ради.
6.14. Голова та Секретар Студентської ради відповідають за збереження
документації Студентської ради.
6.15. Члени Студентської ради мають право:
6.15.1.Брати участь у роботі Студентської ради, використовуючи своє право
голосу на засіданні Студентської ради і засіданні відповідного сектору, комісії,
центру , до складу якого він входить;
6.15.2. Обирати і бути обраним на керівні посади в Студентській раді;
6.15.3. Вийти в установленому порядку зі Студентської ради;
6.15.4. Своєчасно одержувати інформацію про діяльність Студентської ради;
6.15.5. Пропонувати питання для розгляду на Конференції, засіданнях
Студентської ради і відповідного сектору (комісії, центру), до складу якого він
входить;
6.15.6. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються
Конференцією, Студентської ради та відповідним сектором (комісією,
центром), до складу якого він входить, а також пропозиції щодо порядку
голосування;
6.15.7. Висловлювати думку щодо діяльності членів Студентської ради;
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6.15.8. Брати участь у дебатах Конференції і засіданнях Студентської ради та
сектору (комісії, центру), до складу якого він входить, ставити питання
доповідачу і головуючому на їх засіданні;
6.15.9. Брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що
проводяться за ініціативи чи за участю Студентського самоврядування
Академії;
6.15.10. Бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Академії
з правом дорадчого голосу;
6.15.11. Користуватися іншими правами і законними інтересами, що не
суперечать законодавству України і цьому Положенню.
6.16.Члени Студентської ради зобов'язані:
6.16.1. Дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі
рішень Конференції, Студентської ради та секторів (комісій, центрів)
Студентської ради;
6.16.2. Бути присутнім на всіх засіданнях Студентської ради, а в разі
відсутності з поважних причин, пояснити ці причини на наступному засіданні
Студентської ради та отримати інформацію щодо попередньо прийнятих
рішень;
6.16.3. Брати активну участь в організації та реалізації масових заходів, що
проводяться відповідно до програми діяльності Студентської ради;
6.16.4. Безпосередньо брати участь у діяльності сектору (комісії, центру)
Студентської ради, до складу якого він входить;
6.16.5. Виконувати доручення Голови Студентської ради вчасно і сумлінно;
6.16.6. Утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих
студентів, студентської громади та адміністрації Академії;
6.16.7. Вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до
органів Студентського самоврядування Академії;
6.16.8. Вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту
Академії і цього Положення.
7. Структурні підрозділи Студентської ради Академії
7.1. Сектори (комісії, центри) Студентської ради Академії є органами
Студентської ради, що утворюються, реорганізуються та ліквідуються Головою
Студентської ради Академії за згодою Студентської ради. Сектори (комісії,
центри) є єдиноначальним органом.
7.1.1. При Студентські раді Академії створюються такі сектори (комісії,
центри):
- Сектор науковий та навчальний;
- Сектор зв’язків з пресою та редакційний;
- Сектор захисту прав студентів;
- Сектор Культурно-масовий;
- Сектор Спортивно-оздоровчий;
- Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів.
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7.1.2. Голови секторів (комісій, центрів) призначаються і звільняються
Студентською радою академії. Головами секторів (комісій, центрів) можуть
бути тільки члени Студентською ради Академії.
7.1.3. З метою координації діяльності комітетів Голова Студентської ради
закріплює відповідальними за діяльність секторів (комісій, центрів) своїх
заступників.
7.1.4. На першому засіданні сектору (комісії, центру) призначається секретар.
Строк повноважень секторів (комісій, центрів) дорівнює строку повноважень
Студентської ради.
7.2. Завдання секторів (комісій, центрів).
Сектори (комісії, центри) Студентської ради реалізують такі завдання:
7.2.1. Розробляють проекти діяльності та відповідні рішення Студентської ради,
готують висновки з цих питань;
7.2.2. В межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи,
направлені на задоволення потреб студентів Академії;
7.2.3. В межах визначеної сфери діяльності сектору (комісії, центру)
здійснюють контроль за виконанням рішень Студентської ради, Голови
Студентської ради та своїх рішень;
7.2.4. В межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції
студентів та інших зацікавлених осіб;
7.2.5. Здійснюють інші повноваження відповідно до положень про сектори
(комісії, центри) Студентської ради.
7.3. Організація роботи секторів (комісій, центрів).
7.3.1.Організація роботи секторів (комісій, центрів) покладається на голів
секторів (комісій, центрів).
7.3.2.Членами сектору (комісії, центру) за посадами є голови відповідних
секторів (комісій, центрів) органів Студентського самоврядування факультетів
Академії. До складу сектору (комісії, центру) також може входити будь-який
студент Академії, який подав письмову заяву Голові відповідного сектору
(комісії, центру) про включення його до складу. Персональний склад комітетів
затверджується Головою Студентської ради за поданням Голів відповідних
секторів (комісій, центрів).
7.3.3. Голова сектору (комісії, центру) в залежності від складності питання
може поставити його на вирішення всім складом сектору (комісії, центру) або
прийняти одноособове рішення. Рішення приймаються більшістю голосів від
кількості членів сектору (комісії, центру), що присутні на засіданні.
7.4. Члени секторів (комісій, центрів) мають право:
7.4.1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданні сектору (комісії, центру)
будь-якого питання, що належить до відання сектору (комісії, центру);
7.4.2. Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків у
відповідній сфері діяльності;
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7.4.3. Брати участь у роботі сектору (комісії, центру);
7.4.4. Голосувати за те чи інше рішення або утримуватися від голосування;
7.4.5. За дорученням голови сектору (комісії, центру) представляти сектор
(комісію, центр) у відносинах з іншими організаціями;
7.5. Члени секторів (комісій, центрів) зобов’язані:
7.5.1. Бути присутніми на засіданнях сектору (комісії, центру);
7.5.2. Брати участь у роботі сектору (комісії, центру);
7.5.3. Дотримуватись порядку на засіданні сектору (комісії, центру);
7.5.4. Виконувати розпорядження голови сектору (комісії, центру);
7.6. Сектори (комісії, центри) здійснюють планування своєї діяльності шляхом
складання перспективних та поточних планів роботи.
7.7. Секретарі оформлюють рішення секторів (комісій, центрів) відповідно до
правил діловодства та направляють копію рішення до секретаря Студентської
ради. Правила діловодства встановлює Секретар Студентської ради. Сектори
(комісії, центри) є підзвітними та відповідальними перед Студентською радою
Академії.
7.8. Повноваження Голів секторів (комісій, центрів)
Голови секторів (комісій, центрів):
7.8.1. Головують на засіданнях секторів (комісій, центрів);
7.8.2. Формують персональний склад секторів (комісій, центрів) та подають на
затвердження Голові Студентської ради Академії;
7.8.3. Офіційно представляють сектори (комісії, центри) у відносинах з іншими
органами Студентського самоврядування;
7.8.4. Підписують протоколи засідань сектору (комісії, центру);
7.8. 5. Видають розпорядження з питань, віднесених до їх відання;
7.8.6. Визначають основні напрямки роботи секторів (комісій, центрів);
7.8.7. Організовують роботу секторів (комісій, центрів);
7.8.8. Звітують на засіданнях Студентської ради про діяльність сектору (комісії,
центру);
7.8.9. За згодою Голови студентської ради виключають члена сектору (комісії,
центру) зі свого складу;
7.8.10. Здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів
Студентського самоврядування Академії.
7.9. Припинення членства в секторі (комісії, центрі):
7.9.1. Підставами припинення членства в секторі (комісії, центрі) є:
- Добровільне складання повноважень;
- Виключення зі складу сектора;
- відрахування з числа студентів Академії відповідно до чинного законодавства
України.
7.9.2. Підставами виключення з сектору (комісії, центру) є:
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-. Систематичне порушення вимог цього Положення за наявності попередження
про неприпустимість таких порушень;
- Систематичний пропуск без поважних причин засідань сектору (комісії,
центру);
7.9.3.Рішення про виключення приймається Головою сектору (комісії, центру)
за погодженням зі Студентською радою.
7.9.4.Днем припинення членства в секторі (комісії, центрі) є день ухвалення
рішення про виключення такого члена. Для ухвалення рішення про виключення
члена сектору (комісії, центру) необхідна присутність цього члена на засіданні і
заслуховування його пояснень щодо підстав його виключення з сектору
(комісії, центру). Дана вимога не застосовується у випадках визнання причин
нез’явлення такого члена на відповідне засідання неповажною.
8. Студентські ради гуртожитків
До складу Студентської ради Академії за посадами входять голови
студентських рад гуртожитків Академії. Діяльність студентських рад
гуртожитків регулюється Положенням про студентську раду гуртожитку
Академії.
9. Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних
студентів
До складу Студентської ради Академії за посадою входить голова Центру
міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів.
Діяльність Центру регулюється
Положенням про Центр міжкультурної
комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів.
10. Органи Студентського самоврядування факультетів Академії
10.1. Системою органів Студентського самоврядування факультетів є
Студентська рада факультету
10.2. Склад Студентської ради факультету формується відповідно до кількості
навчальних груп факультету. До складу Студентської ради факультету входять
по два представники від кожної навчальної групи факультету, які обираються
шляхом таємного голосування. За пропозицією деканату або Голови
Студентської ради факультету кількість делегатів від кожної з груп може бути
змінено.
10.3.Членами Студентської ради факультету мають бути студенти відповідного
факультету.
10.4. Студентська рада факультету є повноважною за умови обрання не менше
двох третин від її складу.
10.5. Студентська рада факультету приймає рішення простою більшістю голосів
від її загального складу, крім окремих випадків, встановлених цим
Положенням.
10.6. Студентська рада факультету складається з Голови Студентської ради
факультету, Секретаря та інших членів.
10.7. Організація роботи Студентської ради факультету
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Студентська рада факультету проводить свою роботу у формі засідань, які не
рідше одного разу на тиждень скликаються Головою Студентської ради
факультету, або в разі його відсутності Секретарем.
10.8.Повноваження Студентської ради факультету.
До відання Студентської ради факультету відносяться такі повноваження:
10.8. 1. Реалізація цілей та завдань Студентського самоврядування Академії та
факультету;
10.8.2. Затвердження сформованого Головою порядку денного засідання
Студентської ради факультету;
10.8.3. Прийняття та розгляд адресованих їй пропозицій, звернень, скарг
студентів, винесення по ним рішення;
10.8.4. Заслуховування звітів голів секторів (комісій, центрів) про виконану
роботу;
10.8.5. Організація та проведення вечорів відпочинку, конкурсів, дебатів, днів
факультету, круглих столів, конференцій та інших культурних заходів у межах
факультету, внесення пропозицій до Студентської ради Академії щодо
проведення таких заходів в межах Академії;
10.8.6. Співробітництво зі студентами інших факультетів Академії, іншими
навчальними закладами і організаціями;
10.8.7. Інформування студентів із питань наукового, спортивного, культурного
та громадського життя;
10.8.8. Проведення соціологічних опитувань;
10.8.9. Здійснення інших повноважень, не заборонених законом та цим
Положенням;
10.8.10. У разі необхідності створення секторів (комісій, центрів) та посад, не
передбачених цим Положенням.
10.9. Повноваження Голови Студентської ради факультету
Голова Студентської ради факультету (далі – Голова) керує діяльністю та
головує на засіданнях Студентської ради факультету.
Повноваженнями Голови є:
10.9.1. Здійснення представницьких повноважень Самоврядування факультету ;
10.9.2. Скликання засідань Студентської ради факультету та головування на
них;
10.9.3. Підписання актів, прийнятих Студентською радою факультету;
10.9.4. Винесення рішень та розпоряджень у межах своєї компетенції;
10.9.5. Звітування від імені Студентської ради факультету перед Студентською
радою Академії;
10.9.6. Спрямування і контролювання діяльності Студентської ради факультету;
10.9.7. Подання на затвердження Студентською радою факультету кандидатур
на посади голів секторів (комісій, центрів) ;
10.9.8. Призначення Секретаря, інших членів Студентської ради та здійснення
розподілу повноважень між ними;
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10.9.9. Внесення ініціативи до Студентської ради факультету при вирішення
питання стосовно припинення повноважень голів секторів (комісій, центрів);
10.9.10. Затвердження Програми діяльності Студентської ради факультету,
внесення до неї змін та доповнень;
10.9.11. Формування та внесення на затвердження Студентською радою
факультету порядку денного її засідань;
10.9.12. Внесення пропозицій деканату відповідного факультету
щодо
нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності,
вручення їм відзнак чи премій.
11. Матеріально-фінансове забезпечення Студентського самоврядування
11.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
- кошти, визначені вченою радою Академії в розмірі не менш як 0,5 відсотка
власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної
діяльності;
- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом
студентського самоврядування Академії. Розмір місячного членського внеску
однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
11.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених
ними кошторисів.
11.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

12. Права й обов’язки органів студентського самоврядування
12.1.Студентська рада Академії має право:
- Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію,
необхідну для виконання своїх завдань;
- Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації
відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівняв
стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та
отримувати відповіді щодо порушених питань;
- Вести конструктивний діалог з адміністрацією академії щодо дій посадових
осіб,
керівників
структурних
підрозділів,
органів
студентського
самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх
дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати
реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
- Делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві освіти і науки України.
12.2.Органи студентського самоврядування зобов’язані:
- Забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню
Студентами своїх обов’язків;
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- Порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
- Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
- Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
- Координувати свою діяльність в академії з іншими студентськими
об’єднаннями, осередками тощо;
- Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення цього Положення
та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та
робочих органів вищого навчального закладу;

13.Права й обов’язки адміністрації Академії щодо
взаємодії з органами студентського самоврядування
13.1.Адміністрація Академії 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 у випадках
недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого
навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у
вищому навчальному закладі;
- Брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах,
конференціях, засіданнях Студентської ради тощо).
14.2.Адміністрація академії зобов’язана:
- Створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського
самоврядування;
- Інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які
стосуються життєдіяльності Студентів вищого навчального закладу;
- Надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову,
матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського
самоврядування в академії.
14. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
14.1.Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами
студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн,
міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого
виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.
14.2.Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має
відбуватися за погодженням з адміністрацією академії.
14.3. Координацією соціокультурної позанавчальної діяльності іноземних
студентів Академії займається Центр міжкультурної комунікації та соціальної
інтеграції іноземних студентів Студентської ради Академії, який діє відповідно
до Положення про Центр.
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14.4. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має
сприяти формуванню позитивного іміджу Академії та держави на
міжнародному рівні
15. Прикінцеві та перехідні положення
15.1. Внесення змін і доповнень до Положення
15.1.1.Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою
компетенцією Конференції (загальних зборів).
15.1.2.Право внесення проекту щодо змін та доповнень до Положення має
Студентська рада Академії. Третина від загального складу Студентської ради
ініціює розгляд цього питання на засіданні Студентської ради, а ініціатива має
бути підтримана двома третинами від загального складу Студентської ради.
16.1.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на
Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів,
присутніх на ній.
16.2.Порядок набуття чинності
Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції.

Прийнято на Конференції (загальних
зборах)
студентів ХДАК 05.10.2016 р.

