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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ. 

 

1.1 Студентське самоврядування ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (надалі – 

Студентська колегія Університету) – це право і можливість здобувачів вищої освіти Університету 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в 

управлінні вищим закладом освіти. 

1.2 Метою Студентської колегії Університету є забезпечення захисту прав та інтересів 

здобувачів вищої освіти Університету, їх участь в управлінні вищим закладом освіти, а також 

надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку. Представники 

Студентської колегії Університету беруть участь у роботі вищих органів самоврядування, 

колегіальних, робочих та дорадчих органів вищого навчального закладу та його структурних 

підрозділів. 

1.3 Основні завдання Студентської колегії Університету: 

 захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти; 

 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку здобувачів вищої освіти; 

 залучення здобувачів вищої освіти до реалізації державної молодіжної політики;  

 забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги здобувач вищої освіти (спільно з відповідними службами); 

 утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських 

цінностей серед здобувачів вищої освіти; 

 участь в управлінні вищим закладом освіти; 

 організація дозвілля здобувачів вищої освіти; 

1.4 Студентська колегія Університету має право:  

 брати участь в управлінні вищим закладом освіти у порядку, встановленому ст. 40 

Закону України «Про вищу освіту», Статутом та іншою нормативно-правовою базою 

Університету; 

 брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення та побуту; 

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

 делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів 

Університету та його структурних підрозділів; 

 приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитку Університету; 

 в межах кошторису розпоряджатися коштами, що визначені Вченою радою 

Університету, відповідно до ст. 40 Закону України «Про вищу освіту»; 

 вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації 

навчального процесу; 

 вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з 

питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти;  

 сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей здобувачів вищої освіти, 

організовувати заходи з підтримки інноваційної та підприємницької діяльності здобувачів вищої 

освіти Університету; 

 отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх 

повноважень; 



 

 бути незалежними у своїх поглядах та діяльності від адміністрації; 

 оголошувати акції протесту; 

 співпрацювати з громадськими організаціями та благодійними фондами, окрім 

політичних та релігійних; 

 брати участь у погодженні питань про: 

 відрахування здобувачів вищої освіти з Університету та їх поновлення на навчання; 

 поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

 розробці правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується 

осіб, які навчаються та проживають у гуртожитку Університету; 

 призначення заступників директора інституту; 

 діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Університеті. 

 реалізовувати інші права, передбачені ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» та 

цим Положенням. 

1.5 Студентська колегія Університету зобов’язана:  

 підтримувати ініціативи здобувачів вищої освіти; 

 забезпечувати дотримання рівних прав здобувачів вищої освіти. 

 проводити вибори Студентської колегії Університету; 

 надавати звіти про роботу здобувачам вищої освіти; 

 проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

 захищати права та інтереси здобувачів вищої освіти; 

 сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів 

за інтересами та координація їх діяльності; 

сприяти організації волонтерської діяльності здобувачів вищої освіти. 

 

2. ВИБОРИ І ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

 

2.1 Вибори Голови Студентської колегії Університету, проходять на основі загального 

рівного прямого виборчого права, шляхом таємного голосування. 

2.2 Виборча комісія (далі - комісія) – колегіальний орган, створений для організації та 

проведення виборів Голови Студентської колегії Університету. Діяльність комісії здійснюється 

відкрито і демократично. На засіданнях мають право бути присутніми кандидати в Студентську 

колегію Університету, їх довірені особи та представники адміністрації Університету, за 

попереднім повідомленням голови комісії.  

2.3 Членами комісії можуть бути здобувачі вищої освіти, які не є членами Студентської 

колегії Університету та не займають посад в ній. 

2.4 Формування комісії відбувається на засіданні Студентської колегії Університету 

шляхом розгляду заяв кандидатур, що надійшли до Секретаря Студентської колегії Університету 

за тиждень. 

Персональний склад Виборчої комісії затверджує Конференція здобувачів вищої освіти. 

Протокол про склад комісії оприлюднюється в соціальних мережах наступного дня після 

фактичного затвердження Конференцією здобувачів вищої освіти.  

2.5 Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання.  

2.6 Повноваження комісії: 

 визначає форму реєстраційних бланків, форму зразків заяв, виборчих заяв та їх 

захист; 



 

 приймає та реєструє заяви кандидатів до участі у виборах на посаду Голови 

Студентської колегії Університету; 

 готує та затверджує всі необхідні для виборчого процесу документи (виборчі 

бюлетені, заяви, подання, та інші); 

 видає виборчі бюлетені; 

 утворює спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі для кожного 

структурного підрозділу; 

 призначає своїм рішенням відповідального за виготовлення виборчих скриньок, їх 

розміщення та виготовлення бюлетенів, їх збереження; ; 

 складає списки виборців, перевіряє їх та уточнює; 

 визначає послідовність голосування структурних підрозділів Університету;  

 веде підрахунок голосів;  

 оголошує результати виборів 

2.7 Повноваження Голови комісії: 

 здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;  

 забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд; 

 скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання 

засідання, веде засідання комісії; 

 вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури і секретаріату комісії; 

 представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування;  

2.8 Членам комісії забороняється брати участь у виборчій компанії Голови Студентської 

колегії Університету. 

2.9 Повноваження члена та голови комісії можуть бути достроково припинені у разі: 

 відрахування з числа здобувачів вищої освіти;  

 за особистою заявою; 

 невиконання покладених обов’язків, при голосуванні за це не менше, ніж 2/3 членів 

комісії. 

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена виборчої комісії, зараховує до 

складу комісії іншу особу. 

2.10 Протягом наступного тижня після затвердження комісії засоби масової інформації 

Студентської колегії Університету в співпраці з комісією зобов’язані інформувати здобувачів 

вищої освіти Університету про початок та перебіг передвиборчого процесу (соціальні мережі, 

інтернет-сторінка Студентської колегії Університету, інформаційні стенди Університету тощо). 

2.11. Висування (подання Реєстраційних заяв на участь у виборах) кандидатів триває 

протягом наступних двох календарних тижнів після затвердження комісією і закінчується за 

тиждень до дня виборів. 

У цей час комісія працює згідно з графіком, встановленим на її першому засіданні. У 

визначний термін Кандидати зобов’язані подати до комісії Реєстраційну заяву на участь у виборах.  

2.12. Заява, передвиборча програма та агітаційні матеріали подаються Кандидатами до 

комісії. Форми агітації визначаються комісією, вони не повинні суперечити чинному 

законодавству України та Статуту Університету. 

2.13. Чергові вибори Голови Студентської колегії Університету проводяться на 19-му 

навчальному тижні ІІ-го семестру. Дні голосування на виборах Голови Студентської колегії 

Університету визначаються рішенням комісією. 

Позачергові вибори Голови Студентської колегії Університету проводяться в строки, які 

визначаються відповідно до цього Положення.  



 

Голова Студентської колегії Університету здійснює свої повноваження до набуття 

повноважень Голови Студентської колегії Університету, обраної на наступних чергових виборах. 

2.14. Вибори Голови Студентської колегії Університету включають в себе наступні етапи: 

1) оголошення про початок виборчого процесу; 

2) висунення та реєстрація кандидатів на посаду Голови Студентської колегії Університету; 

3) складання списків виборців; 

4) проведення відкритих дебатів між кандидатами; 

5) голосування; 

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування; 

7) встановлення результатів виборів Голови Студентської колегії Університету. 

2.15. Оголошення про початок виборчого процесу 

2.15.1. Рішення про початок виборчого процесу Голови Студентської колегії Університету 

приймає комісія на 15-му навчальному тижні ІІ-го семестру. Виборчий процес вважається початим 

з дня прийняття відповідного рішення комісії. 

2.15.2. Рішення про початок виборчого процесу доводиться до відома здобувачів вищої 

освіти Університету шляхом публікації відповідного оголошення на офіційній сторінці 

Студентської колегії Університету, веб-сайту Університету та в інші способи, визначені комісією. 

2.16. Висунення та реєстрація кандидатів на посаду Голови Студентської колегії 

Університету. 

2.16.1. Висунення кандидатів на посаду Голови Студентської колегії Університету 

починається із початком виборчого процесу і здійснюється шляхом самовисуванням кандидатів 

бакалаврських та магістерських рівнів будь-якої форми навчання з числа здобувачів вищої освіти 

Університету. 

2.16.2. Здобувач вищої освіти, який бажає висунути свою кандидатуру, не пізніше як на 17-

му навчальному тижні ІІ-го семестру подає до комісії відповідну письмову заяву, в якій зазначає 

свої прізвище, ім’я, по батькові, факультет та рік навчання, спеціальність, серію та номер 

студентського квитка, контактну інформацію (контактний номер телефону та адресу електронної 

пошти), а також зазначає про згоду на використання своїх персональних даних.  

Разом з поданням заяви про висунення своєї кандидатури на посаду Голови Студентської 

колегії Університету здобувач вищої освіти подає до комісії в електронній формі мотиваційний 

лист. Не пізніше понеділка 18-го навчального тижня ІІ-го семестру комісія забезпечує 

оприлюднення поданих мотиваційних листів на офіційній сторінці Студентської колегії 

Університету, веб-сайту Університету та в інші способи, визначені комісією. 

2.16.3. Комісія упродовж трьох днів з дня отримання заяви перевіряє достовірність 

внесених до неї даних. 

2.16.4. Здобувач вищої освіти, зареєстрований кандидатом на посаду Голови Студентської 

колегії Університету, має право не пізніше як на 18-му навчальному тижні ІІ-го семестру 

відкликати свою кандидатуру шляхом подання до комісії відповідної письмової заяви. Комісія 

упродовж трьох днів з дня отримання такої заяви приймає рішення про висування реєстрації 

кандидата у члени Студентської колегії Університету. 

2.16.5. Не пізніше як на18-му навчальному тижні ІІ-го семестру комісія забезпечує 

проведення відкритих дебатів між кандидатами на посаду Голови Студентської колегії 

Університету. Порядок проведення дебатів та їх графік визначаються рішенням комісії. 

2.17. Складання списків виборців 

2.17.1. Не пізніше як на 17-му навчальному тижні ІІ-го семестру комісія звертається до 

навчального відділу Інституту із зверненням про надання списку здобувачів вищої освіти. 

Упродовж одного тижня з дня отримання звернення навчальний відділ Інституту, 

відповідно, готує та надає комісії список здобувачів вищої освіти станом на день отримання 



 

звернення, із зазначенням повних прізвища, імені, по батькові здобувача вищої освіти, його 

факультету та року навчання,. До списку включаються усі здобувачі вищої освіти бакалаврських 

та магістерських програм, в тому числі ті, які станом на день отримання звернення перебувають в 

академічній відпустці або довгостроковому відрядженні. 

2.17.2. Не пізніше 18-го навчального тижня ІІ-го семестру комісія на підставі наданої 

інформації формує списки виборців. Списки виборців скріплюються на кожному аркуші 

підписами голови та секретаря комісії і печаткою Інституту. 

2.18. Голосування 

2.18.1. Одночасно із оголошенням про початок виборчого процесу комісія визначає дні 

голосування на виборах Голови Студентської колегії Університету. 

Дні голосування мають припадати на 19-й навчальний тиждень ІІ-го семестру.  

2.18.2. У визначені дні голосування здійснюється з 12-00 до 15-00 години у приміщенні, що 

визначається комісією. 

Графік чергування членів комісії у дні голосування встановлюється комісією за 

узгодженням із адміністрацією Інституту. 

2.18.3. Здобувач вищої освіти, який бажає реалізувати право голосу, пред’являє членові 

комісії студентський квиток, залікову книжку або посвідчення особи здобувач вищої освітиа 

міжнародного зразка. 

Член комісії перевіряє наявність здобувача вищої освіти, що з’явився, в списку виборців 

відповідного факультетського одномандатного округу, та у разі його наявності видає здобувач 

вищої освіти під розпис у списку виборців виборчий бюлетень. 

2.18.4. Здобувач вищої освіти заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу 

скриньку, яка має знаходитися у полі зору члена комісії. 

Заповнення бюлетеня здійснюється шляхом проставлення відмітки напроти прізвища 

кандидата, за якого виборець подає свій голос. Робити будь-які інші позначки на бюлетені 

виборцеві забороняється. 

2.18.5.Виборчі бюлетені на виборах Голови Студентської колегії Університету складаються 

із двох частин: контрольного талона та основної частини. На контрольному талоні вказується 

номер бюлетеня, який має співпадати із номером, зазначеним на основній частині бюлетеня, назва 

Інституту, та місце для підпису члена комісії, який видав бюлетень. На основній частині бюлетеня 

вказується номер виборчого бюлетеня, назва Інституту, список кандидатів та порожні квадрати 

напроти кожного з них. Форма виборчого бюлетеня затверджується комісією. 

2.18.6. Виборчі бюлетені виготовляються комісією у кількості, що не більш як на 10 

відсотків перевищує загальну кількість здобувачів вищої освіти, включених у списки виборців.  

Після виготовлення бюлетенів комісії проставляє на кожному з них відбиток печатки 

Інституту, при чому відбиток має охоплювати як контрольний талон, так і основну частину 

бюлетеня. 

Виборчі бюлетені, зіпсовані до початку голосування або під час голосування у зв’язку із їх 

неправильним заповненням членом комісії чи виборцем, за рішенням комісії погашаються. 

Рішення про погашення бюлетеня у зв’язку із неправильним його заповненням виборцем 

приймається на підставі письмової заяви виборця. Про погашення зіпсованих бюлетенів 

складається відповідний акт, який підписується головою, секретарем та не менш як одним членом 

комісії. 

Порядок виготовлення, зберігання, попередньої підготовки та обліку виборчих бюлетенів 

визначається рішенням комісії. 

2.18.7. По закінченню дня голосування списки виборців та виборчі бюлетені закриваються 

у сейфі чи шафі, яка опечатується стрічкою із підписами не менш як двох членів комісії та 

відбитком печатки Інституту. 



 

В дні голосування виносити виборчі бюлетені та списки виборців за межі приміщення, в 

якому відбувається голосування, забороняється. 

2.19. Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування 

2.19.1. О 16.00 годині дня голосування комісія збирається на засідання, яке триває до 

встановлення результатів виборів Голови Студентської колегії Університету. 

На засіданні комісії із встановлення підсумків голосування мають право бути присутніми 

будь-які особи. У разі, якщо розміри приміщення, в якому проводилося голосування, не 

дозволяють забезпечити присутність усіх охочих під час підрахунку голосів, комісія приймає 

рішення про проведення підрахунку голосів в іншому приміщенні.  

2.19.2. Після початку засідання комісії погашає невикористані бюлетені шляхом 

відокремлення їх нижнього правого кута та складає ці бюлетені в окремий пакет, який має 

перебувати в полі зору членів комісії. 

2.19.3. Після погашення невикористаних бюлетенів комісія на підставі контрольних талонів 

виборчих бюлетенів та відомостей, внесених до списків виборців, встановлює кількість виборців, 

які отримали виборчі бюлетені в кожному факультетському одномандатному окрузі. У разі 

розбіжностей між кількістю контрольних талонів та відомостями, внесеними до списків виборців, 

кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, встановлюється рішенням комісії. 

2.19.4. Після опрацювання списку виборців комісія розкриває виборчу скриньку, висипає 

наявні в ній бюлетені на стіл та розподіляє виборчі бюлетені за факультетськими одномандатними 

округами. 

2.19.5. Після розподілу бюлетенів голова комісії визначає членів комісії, які 

здійснюватимуть підрахунок голосів в кожному окрузі. Визначений член комісії приступає до 

підрахунку. Підрахунок голосів здійснює лише один член комісії. Решта членів комісії в цей час 

спостерігають за підрахунком. 

Підрахунок відбувається шляхом оголошення членом комісії вголос прізвища кандидата, за 

якого подано голос, та розкладання бюлетенів відповідно до волевиявлення виборців. Окремо 

розкладаються недійсні бюлетені. Недійсними вважаються бюлетені, в яких не зроблено жодної 

позначки, зроблено дві та більше позначки, зроблено позначки, не передбачені цим Положенням, 

або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. У разі сумніву 

щодо волевиявлення виборця та/або наявності підстав для недійсності бюлетеня питання 

вирішується комісією шляхом голосування. 

Після розкладання бюлетенів член комісії перераховує вголос кількість голосів, поданих за 

кожного кандидата в даному факультетському одномандатному окрузі, та кількість недійсних 

бюлетенів. За бажанням кожен член комісії має право здійснити повторний підрахунок голосів. 

2.19.6. Після підрахунку голосів комісія складає протокол про результати підрахунку 

голосів. 

Протокол підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні, та скріплюється 

печаткою Інституту. 

2.20. Встановлення результатів виборів членів комісії. 

2.20.1. На підставі протоколів про результати підрахунку голосів комісія складає протокол 

про результати виборів членів комісії. 

Протокол підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні, та скріплюється 

печаткою Інституту. 

2.20.2. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців.  

2.20.3. Протокол про результати виборів Голови Студентської колегії Університету 

підставою для прийняття комісією рішення про визнання здобувача вищої освіти обраним 

Головою Студентської колегії Університету. 



 

2.20.4. Рішення комісії про визнання здобувача вищої освіти обраного Головою 

Студентської колегії Університету оприлюднюється на офіційній сторінці студентської колегії 

Університету, веб-сайту Університету та в інші способи, визначені комісією, упродовж трьох днів 

з дня його прийняття. 

 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»: 

 

3.1.Загальні збори здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі 

– загальні збори) є вищим представницьким органом студентського самоврядування. 

 ухвалює «Положення про Студентську колегію Університету», визначає структуру, 

повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих 

органів Студентської колегії Університету; 

 заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

Студентської колегії Університету, дають їм відповідну оцінку; 

 приймає рішення про обирання і відкликання представницьких, виконавчих і 

контрольно-ревізійних органів Студентської колегії Університету; 

 скасовує рішення Студентської колегії Університету у випадках, передбачених цим 

Положенням; 

 визначає регламент проведення загальних зборів; 

 затверджує процедуру використання майна та коштів органів Студентської колегії 

Університету, підтримки ініціатив здобувачів вищої освіти на конкурсних засадах; 

 затверджує річний кошторис витрат (бюджет) Студентської колегії Університету, 

вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання; 

 делегує представників з числа здобувачів вищої освіти на Всеукраїнський з’їзд  та 

інші всеукраїнські й регіональні заходи; 

 приймає інші рішення, що не суперечать даному Положенню. 

3.2. До складу загальних зборів входять здобувачі вищої освіти Університету денної форми 

навчання. 

3.3. Якщо відповідно до графіку навчального процесу Університету в поточному 

навчальному році на виборчий процес припадає тиждень самостійної роботи або період 

дистанційного навчання, комісія має право прийняти рішення про зміну строків проведення 

виборів делегатів. У такому випадку дні голосування та строки здійснення дій, пов’язаних із 

виборчим процесом, встановлюються рішенням комісії. 

3.4. Право виступу на загальних зборах має кожен бажаючий здобувач вищої освіти 

Університету згідно з Регламентом, всім іншим особам, слово надається після прийняття рішення 

більшістю делегатів конференції здобувачів вищої освіти. 

3.5. Рішення загальних зборів здобувачів вищої освіти є обов’язковими для виконання 

Студентською колегією Університету. 

3.6. Засідання загальних зборів є правомочним, за умови присутності не менше 2/3 від 

загальної кількості здобувачів вищої освіти. Будь-який здобувач вищої освіти має право бути 

присутнім на засіданні загальних зборів здобувачів вищої освіти. 

3.7. Скликання загальних зборів: 

3.7.1. Загальні збори скликаються як чергові чи позачергові. 

3.7.2. Чергові загальні збори проводяться на 2-му навчальному тижні осіннього семестру та 

на 6-му навчальному тижні весняного семестру. 



 

Чергові загальні збори скликається Студентською колегією Університету не пізніше як за 

тиждень до дня їх проведення. 

3.7.3. Позачергові загальні збори скликається за рішенням Студентської колегії 

Університету на підставі подання: 

 не менш як десяти відсотків від загальної кількості здобувачів вищої освіти 

Університету. Підписуючи подання про скликання позачергової конференції, здобувач вищої 

освіти має вказати свої повні прізвище, ім’я, по батькові, факультет та рік навчання і серію та 

номер студентського квитка. Підписи без зазначення всіх даних не підлягають врахуванню; 

 Студентською колегією Університету, схваленого її рішенням, або не менш як трьох 

членів Студентської колегії Університету; 

Подання про скликання позачергових загальних зборів подається до Студентської колегії 

Університету у письмовому вигляді із зазначенням пропонованого порядку денного. У разі 

отримання подання від здобувачів вищої освіти Університету (абзац другий цього підпункту) 

Студентська колегія Університету здійснює перевірку подання на предмет його відповідності 

вимогам цього Положення та достовірності внесених до нього даних. 

Рішення про скликання позачергових загальних зборів приймається упродовж п’ятьох днів 

з дня отримання належним чином оформленого подання про їх скликання. У разі невідповідності 

подання вимогам цього Положення, за рішенням Студентської колегії Університету воно 

повертається суб’єктові, який його виніс. 

Позачергові загальні збори проводяться на наступному тижні після прийняття рішення 

Студентської колегії Університету про їх скликання. 

3.7.4. Рішення Студентської колегії Університету про скликання загальних зборів має 

містити дату проведення конференції та її пропонований порядок денний.  

Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома здобувачів вищої освіти 

Університету шляхом публікації відповідного оголошення на офіційній сторінці Студентської 

колегії Університету, веб-сайту Університету та в інші способи, визначені комісією. 

3.8. Порядок проведення загальних зборів: 

3.8.1. Обговорення питань на загальних зборах відбувається відповідно до порядку денного, 

що затверджується загальними зборами. До порядку денного позачергових загальних зборів 

обов’язково включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про їх 

скликання. На пропозицію здобувачів вищої освіти до порядку денного загальних зборів можуть 

бути включені також інші питання. 

Порядок обговорення питань визначається регламентом проведення загальних зборів. 

3.8.2. Загальні збори проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в 

обговоренні питань має кожен здобувач вищої освіти Університету. 

На загальних зборах представник адміністрації Університету має право гарантованого 

виступу з кожного питання, яке здійснюється в порядку, встановленому регламентом проведення 

загальних зборів. 

3.8.3. Загальні збори проводяться, як правило, упродовж одного дня. За необхідності 

головуючий може оголосити перерву в загальних зборах із перенесенням їх проведення на інший 

день. 

3.8.4. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом прямого відкритого голосування 

здобувачів вищої освіти (шляхом підняття руки). Таємне голосування проводиться у випадках, 

передбачених цим Положенням, або за рішенням загальних зборів, підтриманим не менш як 

третиною присутніх здобувачів вищої освіти. Здобувачі вищої освіти голосують особисто; 

передання делегатом права голосу на загальних зборах іншій особі не допускається. 

Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як 

2/3 від присутніх здобувачів вищої освіти, крім випадків, передбачених цим Положенням. 



 

Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного головуючий може 

проводити сигнальне голосування. 

3.8.5. Загальні збори протоколюються. Ведення протоколу покладається на секретаря 

Студентської колегії Університету. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення 

загальних зборів та підписується Головою Студентської колегії Університету та секретарем. 

Підписи головуючого та секретаря посвідчуються підписом голови комісії та скріплюються 

печаткою Інституту. 

Протокол загальних зборів підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Студентської 

колегії Університету, веб–сайту Університету та в інші способи, визначені комісією упродовж 

трьох днів з дня його складання. 

 

4. ОРГАН СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

4.1 Студентська колегія Університету є виборним виконавчим органом студентського 

самоврядування, строк повноважень якої становить 1 рік. 

4.2 Право бути обраним до складу Студентської колегії Університету має кожен здобувач 

вищої освіти, усіх форм навчання Університету, який виявляє бажання працювати на посадах 

Студентської колегії Університету. 

4.3 Вибори проводяться на загальних зборах здобувачів вищої освіти на 6-му тижні І-го 

семестру, незалежно від кількості кандидатів. Обраним вважається здобувач вищої освіти, який 

набрав в день виборів найбільшу кількість голосів. 

4.4. Засідання Студентської колегії Університету. 

4.4.1. Основною формою діяльності Студентської колегії Університету є - засідання. 

На першому засіданні Студентської колегії Університету із її складу обираються 

заступники Голови та секретар Студентської колегії Університету. Голова Студентської колегії 

Університету не може обіймати цю посаду більше як два строки повноважень Студентської колегії 

Університету. 

4.4.2 Наступні засідання Студентської колегії Університету проводяться відповідно до 

плану роботи Студентської колегії Університету, але не рідше одного разу на два тижні. Засідання 

Студентської колегії Університету скликаються Головою Студентської колегії Університету або 

його заступниками. 

4.4.3 Позачергові засідання скликає Голова Студентської колегії Університету за власним 

рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської колегії Університету. 

4.4.4 Засідання Студентської колегії Університету вважається правомочним, якщо в ньому 

беруть участь 2/3 членів Студентської колегії Університету. На засіданні Студентської колегії 

Університету головує Голова Студентської колегії Університету або, у разі відсутності голови, 

його заступники. 

4.4.5. Засідання Студентської колегії Університету є відкритими. Право брати участь у 

засіданні Студентської колегії Університету мають усі здобувачі вищої освіти та представники 

адміністрації. 

З дозволу головуючого здобувач вищої освіти або представник адміністрації Університету, 

присутній на засіданні Студентської колегії Університету, має право вносити питання на розгляд 

Студентської колегії Університету та брати участь в їх обговоренні. 

4.4.6 Рішення Студентської колегії Університету приймаються шляхом прямого відкритого 

голосування її членів (шляхом підняття руки).  

Рішення Студентської колегії Університету вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала не менш як 2/3 від присутніх на засіданні членів Студентської колегії Університету. 



 

4.4.7 Засідання Студентської колегії Університету протоколюється. Ведення протоколу 

засідання покладається на секретаря Студентської колегії Університету. Протокол засідання 

Студентської колегії Університету складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та 

підписується головуючим на засіданні та секретарем Студентської колегії Університету. Підписи 

головуючого та секретаря скріплюються печаткою Інституту. 

Протокол засідання Студентської колегії Університету підлягає оприлюдненню на 

офіційній сторінці Студентської колегії Університету, веб–сайту Університету упродовж трьох 

днів з дня його складання. Оприлюднення протоколу засідання Студентської колегії Університету 

забезпечує секретар Студентської колегії Університету. 

4.4.8 Порядок проведення засідань Студентської колегії Університету та вирішення питань 

на них встановлюється Регламентом Студентської колегії Університету, який затверджується її 

рішенням. 

4.4.9 Рішення Студентської колегії Університету можуть бути скасовані повністю або 

частково конференцією з мотивів їх невідповідності чинному законодавству України, Статуту 

Університету чи цьому Положенню. 

4.4.10 Рішення Студентської колегії Університету є обов’язковим для виконання органами 

студентського самоврядування Університету в межах своїх повноважень, згідно чинного 

законодавства. 

4.5 Голова Студентської колегії Університету забезпечує виконання основних завдань, 

реалізацію прав та повноважень Студентської колегії Університету:  

1) представляє інтереси здобувачів вищої освіти Університету у відносинах із 

адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, 

скаргами; 

2) сприяє покращенню рівня навчального процесу в Університеті; 

3) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково–дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та в Університеті; 

4) надає здобувач вищої освіти, студентськими організаціям підтримку у погодженні із 

адміністрацією Університету організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, 

наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів; 

5) розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку Студентської колегії 

Університету і подає їх на затвердження конференції; 

6) погоджує в порядку, який встановлюється конференцією, рішення адміністрації 

Університету з питань, визначених частиною шостою статті 40 Закону України «Про вищу освіту» 

– призначення заступника директора інституту; 

– відрахування здобувачів вищої освіти з Університету та їх поновлення; 

– поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

– затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

– діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в 

Університеті; 

7) вносить пропозиції щодо навчальних програм, розвитку матеріальної бази Університету, 

у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти; 

8) оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації 

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

9) бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків здобувачів 

вищої освіти; 

10) приймає свій Регламент; 



 

11) здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю Студентської колегії 

Університету; 

12) вносить конференції пропозиції щодо покращення умов навчання та проживання в 

Університеті; 

13) інформує здобувачів вищої освіти Університету про свою діяльність; 

14) створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює 

порядок їх діяльності; 

15) представляє Студентську колегію Університету в органах місцевої та державної влади, 

місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях; 

16) вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні 

угоди; 

17) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами. 

4.5.1 Повноваження Голови Студентської колегії Університету: 

– підписує документи Студентської колегії Університету; 

– виконує рішення Конференції здобувачів вищої освіти Університету; 

– виконує рішення Студентської колегії Університету; 

– щорічно звітує про результати діяльності Студентської колегії Університету перед 

Конференцією здобувачів вищої освіти Університету; 

– здійснює організаційне керівництво Студентської колегії Університету; 

– головує на засіданнях Студентської колегії Університету; 

– подає для обрання кандидатури на посаду секретаря, заступників Голови 

Студентської колегії Університету, керівників Студентської колегії Університету; 

– здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської колегії 

Університету всі види угод та інші документи, за рішенням Студентської колегії Університету. 

4.5.2 Голова Студентської колегії Університету виконує свої обов’язки до вступу на посаду 

новообраного Голови Студентської колегії Університету. 

4.5.3 Дострокове припинення повноважень Голови Студентської колегії Університету 

здійснюється у разі: 

– подання особистої заяви; 

– відрахування із числа здобувачів вищої освіти Університету (за винятком 

короткотермінової перерви у навчанні у зв’язку зі вступом на навчання на послідуючий освітній 

рівень); 

4.5.4 У разі дострокового припинення повноважень Голови Здобувач вищої освітиської 

колегії УМО виконання його обов’язків покладається на одного з його заступників 

4.6. Для забезпечення виконання завдань Студентської колегії Університету можуть 

створюватись відділи за різними напрямками роботи. Відділи є робочими органами Студентської 

колегії Університету.  

Голів відділів призначають та звільняють з посади Студентської колегії Університету за їх 

особистою заявою.  

4.6.1 Голови відділів: 

– організовують роботу відповідних відділів; 

– ведуть засідання відділів та підписують протоколи цих засідань; 

– за необхідності звільняють та призначають заступників, членів відділів; 

– представляють відділи у відповідних робочих та дорадчих органах  

– власного Університету та співпрацюють з відповідними відділами інших 

Університетів; 

– регулярно подають плани та звітують перед Студентською колегією Університету. 



 

 

5. ПРАВО УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УПРАВЛІННІ ЗВО 

 

5.1. Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти 

беруть участь в управлінні Університету через виборних представників до вищого колегіального 

органу громадського самоврядування Університету, Вченої ради Університету, Вченої ради 

Інституту, колегіальних органів громадського самоврядування, представників у консультативних 

та робочих органах Університету, а також шляхом участі виборних представників здобувачів 

вищої освіти Університету у виборах ректора Університету. 

5.2. Участь представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету 

5.2.1. Повноваження виборних представників здобувачів вищої освіти Університету у 

Вченій раді Університету виконують делегати та члени конференції, визначені у порядку, 

встановленому цим Положенням. 

До складу Вченої ради Університету за посадою входить голова Студентської колегії 

Університету. Решта представників у Вченій раді Університету визначаються в порядку, 

встановленому підпунктами 5.2.2–5.2.4 цього пункту. 

5.2.2. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до Вченої 

ради Університету, перевищує 6 осіб, до складу Вченої ради Університету включаються всі члени 

Студентської колегії Університету поточного скликання, а також здобувачі вищої освіти з числа 

делегатів на конференцію в поточному навчальному році, які визначаються Студентською 

колегією Університету шляхом жеребкування. 

Жеребкування проводиться на відкритому засіданні Студентської колегії Університету 

шляхом виймання жеребків із зазначеними на них прізвищами делегатів у поточному навчальному 

році у кількості, яка становить кількість посад членів Вченої ради Університету, що підлягають 

додатковому заміщенню. Результати жеребкування оформлюються протоколом, що підписується 

усіма членами Студентської колегії Університету, присутніми при жеребкуванні. 

5.2.3. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до Вченої 

ради Університету, становить 6 осіб, до складу Вченої ради Університету включаються всі члени 

Студентської колегії Університету поточного скликання. 

5.2.4 У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до Вченої 

ради Університету, є меншою за 6 осіб, до складу Вченої ради Університету крім голови 

Студентської колегії Університету включаються члени Студентської колегії Університету 

поточного скликання, які визначаються Студентською колегією Університету шляхом 

жеребкування. 

Жеребкування проводиться серед членів Студентської колегії Університету (крім її голови) 

в порядку, визначеному абзацом другим підпункту 5.2.2 пункту 5.2 цього Положення. 

5.3. Участь представників здобувачів вищої освіти у вчених радах Інституту. 

5.3.1. Повноваження виборних представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді 

Інституту виконують делегати та члени Студентської колегії Університету з числа здобувачів 

вищої освіти відповідного Інституту, визначені у порядку, встановленому цим Положенням. 

5.3.2. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до Вченої 

ради Інституту, перевищує 7 осіб, до складу Вченої ради Інституту включаються всі делегати та 

член Студентської колегії Університету з числа здобувачів вищої освіти відповідного факультету, 

а решта посад не заміщується. 

5.3.3. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до Вченої 

ради Інституту, становить 7 осіб, до складу Вченої ради Інституту включаються всі делегати та 

член Студентської колегії Університету з числа здобувачів вищої освіти відповідного Інституту. 



 

5.3.4. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до вченої 

ради факультету, є меншою за 7 осіб, до складу Вченої ради Інституту включаються: 

Вченої ради Інституту член Студентської колегії Університету та делегати 2–4 років 

навчання з числа здобувачів вищої освіти відповідного Інституту – якщо до Вченої ради Інституту 

мають право входити 6 осіб з числа здобувачів вищої освіти;  

член Студентської колегії Університету та делегати 2–4 років навчання з числа здобувачів 

вищої освіти відповідного Інституту – якщо до Вченої ради Інституту мають право входити 5 осіб 

з числа здобувачів вищої освіти;  

член Студентської колегії Університету та делегати 2, 3, 4 років навчання з числа 

здобувачів вищої освіти відповідного Інституту – якщо до Вченої ради Інституту мають право 

входити 4 особи з числа здобувачів вищої освіти;  

член Студентської колегії Університету та делегати 3, 4 років навчання з числа здобувачів 

вищої освіти відповідного Інституту – якщо до Вченої ради Інституту мають право входити 3 

особи з числа здобувачів вищої освіти;  

член Студентської колегії Університету та делегат 3 року навчання з числа здобувачів 

вищої освіти відповідного Інституту – якщо до Вченої ради Інституту мають право входити 2 

особи з числа здобувачів вищої освіти;  

член Студентської колегії Університету, який є здобувач вищої освіти відповідного 

Інституту, – якщо до Вченої ради Інституту має право входити 1 особа з числа здобувачів вищої 

освіти. 

У разі дострокового припинення повноважень делегата, включеного до складу вченої ради 

факультету, вакантна посада може бути в порядку, встановленому цим Положенням, заміщена 

делегатом іншого року навчання. 

5.4. Участь представників здобувачів вищої освіти у вищому колегіальному органі 

громадського самоврядування Університету. 

5.4.1. Повноваження виборних представників здобувачів вищої освіти Університету у 

вищому колегіальному органі громадського самоврядування Університету виконують делегати та 

члени Студентської колегії Університету визначені у порядку, встановленому цим Положенням. 

5.4.2. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до складу 

вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, перевищує загальну 

кількість делегатів, повноваження яких не припинені, та членів Студентської колегії Університету 

поточного скликання, до складу вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету включаються всі члени Студентської колегії Університету поточного скликання та 

делегати в поточному навчальному році, а решта посад не замішається. 

5.4.3. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до складу 

вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, співпадає із загальною 

кількістю делегатів, повноваження яких не припинені, та членів Студентської колегії Університету 

поточного скликання, до складу вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету включаються всі члени Студентської колегії Університету поточного скликання та 

делегати в поточному навчальному році. 

5.4.4. У разі, якщо кількість здобувачів вищої освіти, які мають право входити до складу 

вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету, є меншою за загальну 

кількість делегатів, повноваження яких не припинені, та членів Студентської колегії Університету 

поточного скликання, до складу вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Університету включаються всі члени Студентської колегії Університету поточного скликання, а 

також здобувачі вищої освіти з числа делегатів на конференцію в поточному навчальному році, які 

визначаються Студентською колегією Університету шляхом жеребкування. 



 

Жеребкування проводиться серед делегатів в порядку, визначеному абзацом другим 

підпункту 5.2.2 пункту 5.2 цього Положення. 

5.5. Студентська колегія Університету щороку до 15 листопада отримує від вченого 

секретаря Вченої ради Університету, деканатів факультетів відомості щодо кількості здобувачів 

вищої освіти, які мають право входити до складу Вченої ради Університету, Вченої раді Інституту, 

відповідно. 

До 1 грудня кожного року Студентська колегії Університету на своєму засіданні формує 

списки представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету, Вченій раді Інституту, 

та приймає рішення про їх затвердження. Витяг із протоколу засідання Студентської колегії 

Університету разом із списками представників подаються вченому секретареві Вченої ради 

Університету або до Вченої ради Інституту, відповідно, упродовж трьох днів з дня прийняття 

відповідного рішення. 

Повноваження представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету, Вченій 

раді Інституту припиняються одночасно із затвердженням Студентською колегією Університету 

нового списку представників здобувачів вищої освіти у цих органах. 

5.6. Список представників здобувачів вищої освіти у вищому колегіальному органі 

громадського самоврядування Університету, колегіальному органі громадського самоврядування 

Інституту складається окремо для кожного випадку скликання відповідного органу. 

5.7. Дострокове припинення повноважень та заміщення вакантних посад виборних 

представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету, Вченій раді Інституту. 

5.7.1. Повноваження виборного представника здобувачів вищої освіти у Вченій раді 

Університету, Вченій раді Інституту припиняються достроково у разі дострокового припинення 

повноважень такого здобувач вищої освіти, як делегата або члена Студентської колегії 

Університету, а також у разі його відкликання з посади голови Студентської колегії Університету. 

5.7.2. У разі дострокового припинення повноважень делегата, якого було включено до складу 

Вченої ради Університету або до Вченої ради Інституту, Студентською колегією Університету 

протягом трьох днів із дня прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень 

проводить повторне жеребкування щодо включення іншого здобувач вищої освіти до складу 

Вченої ради Університету або до Вченої ради Інституту. 

Повторне жеребкування проводиться в порядку, визначеному абзацом другим підпункту 

5.2.2 пункту 5.2 цього Положення: 

 для заміщення посади представника у Вченій раді Університету – серед делегатів, 

які раніше не були включені до складу Вченої ради Університету; 

 для заміщення посади представника у Вченій раді Інституту – серед делегатів, які є 

здобувач вищої освіти відповідного Інституту та раніше не були включені до Вченої ради 

Інституту. Якщо після припинення повноважень делегата відсутні делегати, які раніше не були 

включені до складу Вченої ради Інституту, вакантна посада не заміщується. 

5.7.3. Член Студентської колегії Університету, повноваження якого припинені достроково, 

продовжує здійснювати повноваження виборного представника здобувачів вищої освіти у Вченій 

раді Університету, Вченій раді Інституту, до визнання іншого здобувач вищої освіти обраним 

членом Студентської колегією Університету за наслідками проміжних виборів. 

5.7.4. Одночасно із прийняттям рішення про визнання здобувачів вищої освіти обраними 

членами Студентської колегії Університету за наслідками чергових або позачергових виборів 

Студентської колегії Університету приймає рішення про виключення членів Студентської колегії 

Університету попереднього скликання із списків представників здобувачів вищої освіти у Вченій 

раді Університету, Вченій раді Інституту, та включає до цих списків членів новообраної 

Студентської колегії Університету, визначених у порядку, встановленому цим Положенням. 



 

5.7.5. У разі відкликання голови Студентської колегії Університету уподовж трьох днів із 

дня прийняття відповідного рішення Студентської колегії Університету виключає Студентської 

колегії Університету із списку представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету 

та включає до такого списку члена Студентської колегії Університету, обраного головою 

Студентської колегії Університету. 

Зміни до списку представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді Університету у 

зв’язку із відкликанням голови Студентської колегії Університету не вносяться у разі, якщо до 

складу Вченої ради Університету включені всі члени Студентської колегії Університету. 

5.7.6. Про внесення змін до списків представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді 

Університету, Вченій раді Інституту Студентська  колегія Університету упродовж трьох днів з дня 

прийняття відповідного рішення інформує вченого секретаря Вченої ради Університету, Вченої 

ради Інституту, відповідно. 

5.8. Порядок обрання виборних представників здобувачів вищої освіти Університету для 

участі у виборах ректора університету визначається конференцією за поданням Вченої ради 

Університету та Вченої ради Інституту. 

5.9. Представників здобувачів вищої освіти Університету до консультативних та робочих 

органів Університету, якщо не передбачено спеціальної процедури їх призначення, призначає 

конференція. 

 

6. ФІНАНСУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

6.1. Студентська колегія Університету користуються у своїй діяльності майном та коштами, 

наданими адміністрацією Університету. 

6.2. Фінансовою основою Студентської колегії Університету є:  

– кошти, визначені Вченою радою Університету у розмірі, не менше, ніж 0,5 відсотка 

коштів спеціального фонду Університету; 

– спонсорські кошти від фізичних та юридичних осіб;  

– кошти, отримані від діяльності Студентської колегії Університету;  

– інші джерела, які не суперечать даному Положенню та чинному законодавству.  

6.3. Кошти, що визначені Вченою радою, спрямовуються на діяльність Студентської колегії 

УМО за підсумками відповідного періоду (місяць, квартал).  

6.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх 

завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.  

6.5. Фінансування витрат органів студентського самоврядування, у межах коштів 

визначених Вченою радою Університету, здійснюється на основі кошторису витрат, який 

складається відповідним органом Студентської колегії Університету, погоджується планово–

фінансовим відділом, головним бухгалтером, проректорами які за розподілом обов’язків 

відповідають за організацію позанавчальної та фiнансово–економiчної діяльності. Плановий 

кошторис затверджується Конференцією здобувачів вищої освіти Університету, ректором 

Університету.  

Основні статті кошторису включають витрати на:  

– придбання канцелярських товарів, предметів та обладнання, витратних матеріалів тощо;  

– підтримку на конкурсних умовах, проектів виконавчих Студентської колегії 

Університету; 

– проведення заходів Студентської колегії Університету, у тому числі організацію 

конференцій;  

– на утримання гуртків, спортивних секцій, які створюються за ініціативою Студентської 

колегії Університету, та інших видів організації позанавчальної роботи;  



 

– на покриття витрат з відряджень членів Студентської колегії Університету, у тому числі 

для участі в конкурсах, студентських конференціях тощо; 

– організацію дозвілля та відпочинку, неформальної освіти здобувачів вищої освіти. 

6.6. Голова Студентської колегії Університету відповідає за виконання договірних 

зобов’язань, контролює рух надходження та їх розподіл, забезпечує складання встановленої 

фінансової звітності та подає до бухгалтерії для відображення в бухгалтерському обліку. 

6.7. Кошти Студентської колегії Університету обліковуються на відповідних субрахунках 

спецфонду Університету та витрачаються згідно з плановим кошторисом за поданням голови 

Студентської колегії Університету, з погодженням фінансово–економічного відділу, бухгалтерією 

та рішенням ректора Університету, як розподільника коштів. 

6.8. Студентська колегія Університету публічно звітують перед Конференцією здобувачів 

вищої освіти про використання коштів та виконання кошторису не рідше одного разу на рік. 

  

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Дане Положення діє з дня його затвердження Конференцією здобувачів вищої освіти 

Університету. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються за умови, якщо за них 

проголосувало не менше 2/3 здобувачів вищої освіти, присутніх на засіданні Конференції 

здобувачів вищої освіти та вступають в силу з дня затвердження їх Конференцією здобувачів 

вищої освіти Університету.  

7.3. Дія даного положення розповсюджується на всі структурні підрозділи Університету, в 

тому числі територіально віддалені. 

7.4. Документація Студентської колегії Університету, в тому числі пов’язана із виборчим 

процесом, зберігається в Студентський колегії Університету протягом 3 років, після чого 

передається на зберігання до архіву Університету. 


