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ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету 

 

І. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування Вінницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету  (далі – ВТЕК КНТЕУ) є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування ВТЕК КНТЕУ і полягає у праві та 

можливості студентів ВТЕК КНТЕУ самостійно вирішувати питання, що належать до 

повноважень студентського самоврядування, та брати участь в управлінні коледжем. 

Це Положення визначає засади діяльності, структуру, повноваження та порядок формування 

органів студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ, а також порядок участі студентів ВТЕК 

КНТЕУ у студентському самоврядуванні. 

1.2. Органи студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ у своїй діяльності керуються 

Конституцією України, законами України, підзаконними правовими актами, прийнятими на їх 

виконання, Положенням про ВТЕК КНТЕУ, наказами та розпорядженнями директора ВТЕК 

КНТЕУ, цим Положенням та іншими актами, прийнятими відповідно до цього Положення. 

1.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами ВТЕК КНТЕУ безпосередньо та 

через органи студентського самоврядування, сформовані відповідно до цього Положення. 

Студенти ВТЕК КНТЕУ є рівними у праві брати участь у студентському самоврядуванні. 

Кожен студент ВТЕК КНТЕУ має право обирати та бути обраним до виборних органів 

студентського самоврядування в порядку, встановленому цим Положенням. 

Участь у студентському самоврядуванні є добровільною. Ніхто не може бути примушений 

до участі чи неучасті у студентському самоврядуванні. 

Студентське самоврядування в ВТЕК КНТЕУ здійснюється незалежно від впливу політичних 

партій та релігійних організацій. 

1.4. Відносини органів студентського самоврядування із адміністрацією ВТЕК КНТЕУ 

базуються на засадах рівноправного і конструктивного партнерства, спільного вирішення спірних 

питань, взаємної поваги сторін. 



1.5. Керівництво коледжу створює умови для забезпечення діяльності та розвитку 

студентського самоврядування. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією 

коледжу здійснюється за принципами взаємодопомоги, поваги і співробітництва. 

1.6. Адміністрація коледжу не має права втручатись в діяльність органів студентського 

самоврядування. 

1.7. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні коледжу, 

академічної групи, гуртожитку; 

1.8.  Систему органів студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ складають: 

Конференція студентського самоврядування; 

Рада студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ (далі — РСС); 

В свою чергу, РСС поділяється на такі комісії: 

 комісія з виховної роботи; 

 комісія з навчальної роботи; 

 комісія з спортивно-туристичної роботи; 

 прес-центр. 

Ради гуртожитків ВТЕК КНТЕУ. 

1.9 Органи студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ зобов’язані діяти виключно на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені цим Положенням та іншими актами, що 

регулюють їх діяльність. 

1.10 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з аналогічними 

органами інших навчальних закладів та молодіжними громадськими організаціями. 

II. Мета й завдання органів студентського самоврядування 

2.1.Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації студентів і 

формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 

своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на забезпечення 

гармонійного розвитку особистості студента, формування у нього навичок організатора, 

виховання духовності та культури, зростання у студентів соціальної активності. 

2.2.Основні завдання студентського самоврядування: 

2.2.3. Захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією коледжу, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами; 

2.2.4.  Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, участь в управлінні коледжем, 

зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського 

самоврядування;  

2.2.5. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;  

2.2.6. Сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку студентів; 



2.2.7. Участь в організації та проведенні культурно-масових заходів, спрямованих на 

розвиток культури та духовності студентів;  

2.2.8. Сприяння створенню студентських гуртків, клубів за інтересами та координація їх 

діяльності;  

2.2.9. Узагальнення та поширення досвіду роботи самоврядних студентських організацій 

коледжу, правове та методичне забезпечення;  

2.2.10. Забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;  

2.2.11. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших ВНЗ, 

громадськими та молодіжними організаціями; 

2.2.12. Сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залучення студентів до 

вторинної зайнятості у вільний від навчання час;  

2.2.13. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентів. 

2.3. Органи студентського самоврядування в коледжі здійснюють свої повноваження на 

принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та звітності органів 

студентського самоврядування, рівності права студентів на участь у студентському 

самоврядуванні, незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

2.4. Органи студентського самоврядування: 

 беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому 

законодавством та Положенням про ВТЕК КНТЕУ; 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

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

побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

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

 делегують своїх представників до зборів трудового колективу коледжу, педагогічної ради; 

  приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання 

студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських 

рахунках органів студентського самоврядування; 

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

 сприють формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовують 

заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів коледжу; 

 вільно формують та висловлюють свою думку з усіх питань діяльності коледжу; 



 мають право оголошувати акції протесту. 

2.5. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу 

приймаються рішення про: 

 відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 

 переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за 

контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

 переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, 

на навчання за державним замовленням; 

 призначення заступників директора коледжу; 

 поселення та виселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток; 

 затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

 діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у коледжі. 

 

III. Конференція студентів ВТЕК КНТЕУ 

3.1. Конференція студентів ВТЕК КНТЕУ (далі – Конференція) є вищим представницьким 

органом студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ, який обирається строком на один рік 

шляхом прямого таємного голосування. 

3.2. До складу конференції студентів входять делегати від кожної академічної групи. 

Делегати обираються із складу студентів групи шляхом прямого таємного голосування в строк, 

визначений положенням про РСС. Проведення виборів делегатів покладається на студентську 

виборчу комісію або старост відповідних академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають 

зберігатись у студентській виборчій комісії.  

Не можуть бути обраними делегатами на конференцію студентів ВНЗ  виборні члени 

виконавчих органів студентського самоврядування коледжу, студентської виборчої комісії 

коледжу. 

3.3. Конференція студентів збирається не рідше 1 разу на навчальний рік. 

3.4. Організацією Конференції займаються РСС коледжу. Конференція вважається 

легітимною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 делегатів. У разі, коли кількість присутніх 

делегатів не відповідає кворуму, то Конференція вважається такою, що не відбулась.  

3.5. Рішення на Конференції приймається простою більшістю голосів від числа присутніх на 

Конференції. Кожен делегат має 1 голос. Голосування відбувається особисто. Передача свого 

голосу іншим особам забороняється. 

3.6. Тип голосування ( відкрите чи таємне ) визначають делегати на Конференції.  

3.7. Конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів коледжу або за рішенням РСС 

коледжу. 



3.8. Делегатом Конференції може бути студент денної форми навчання. Делегування 

представників від академічних груп здійснюється за принципом 1 делегат на 10 студентів.  

3.9. На початку конференції із числа делегатів обирається головуючий, секретар та лічильна 

комісія конференції. Лічильна комісія обирається у кількості трьох осіб. 

3.10 Конференція студентів ВНЗ протоколюється. Ведення протоколу покладається на 

секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення конференції 

студентів ВНЗ та підписується головуючим та секретарем конференції. 

3.11. Обговорення питань на Конференції відбувається відповідно до порядку денного, що 

затверджується конференцією. До порядку денного позачергової конференції обов’язково 

включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На 

пропозицію делегатів до порядку денного конференції можуть бути включені також інші питання. 

3.12. Конференція: 

 ухвалює Положення про студентське самоврядування ВТЕК КНТЕУ, вносить до нього зміни 

та доповнення, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних 

виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на всіх рівнях; 

 визначає регламент проведення конференції;  

 заслуховує звіти виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, 

дає їм відповідну оцінку; 

 обирає контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію; 

 встановлює порядок, залучення, використання коштів студентського самоврядування 

коледжу; 

 визначає поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування 

ВТЕК КНТЕУ;  

 приймає рішення про відкликання усього складу чи окремих членів Ради студентського 

самоврядування ВТЕК КНТЕУ; 

 заслуховує звіти Ради студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ, дає їм відповідну оцінку; 

 затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, 

підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

 затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить 

до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

 обирає та відкликає членів СВК; 

 скасовує рішення Ради студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ у випадках, 

передбачених цим Положенням; 

 здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

 Періодичність проведення чергових конференцій студентів встановлюється Положенням про 

студентське самоврядування коледжу 



 Позачергова конференція студентів скликається на вимогу: не менш як десяти відсотків від 

загальної кількості студентів коледжу; виконавчого органу студентського самоврядування 

коледжу; контрольно-ревізійної комісії.  

 

 Порядок проведення конференції студентів ВНЗ. 

 Перед початком конференції студентів ВНЗ здійснюється реєстрація делегатів та видача їм 

мандатів. Конференція студентів ВНЗ вважається правомочною, якщо на ній зареєструвалися 

не менш 50%+1 від загальної кількості обраних делегатів. 

 Рішення конференції студентів ВНЗ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не 

менш як 50%+1 від присутніх делегатів, крім випадків, передбачених цим Положенням. 

 У разі прийняття рішення на конференції студентів ВНЗ шляхом таємного голосування 

виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює 

лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної 

комісії, який підписується усіма її членами. 

 

IV. Рада студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ 

Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на рівні коледжу у формі 

студентської ради, студентського парламенту, студентського сенату, студентського уряду тощо. 

4.1 Виконавчий орган студентського самоврядування коледжу складається із: 

 голови виконавчого органу студентського самоврядування коледжу, який обирається шляхом 

прямого таємного голосування студентів коледжу; 

 першого заступника голови виконавчого органу студентського самоврядування коледжу, який 

обирається шляхом прямого таємного голосування студентів ВНЗ; 

 голова виконавчого органу студентського самоврядування гуртожитку коледжу, який 

обирається шляхом прямого таємного голосування мешканців гуртожитку коледжу; 

 секретаря виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ. 

 голів комітетів. 

4.1 .Рада студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ — це  вищий виконавчий орган 

студентського самоврядування коледжу, який є постійно діючим, що здійснює діяльність з 

реалізації завдань студентського самоврядування в коледжі. 

4.2 Членами РСС ВТЕК КНТЕУ є представники від кожної академічної групи, в кількості не 

більше двох делегатів, обрані шляхом прямого таємного голосування. В випадку, якщо бажаючих 

більше двох, група обирає двох членів РСС шляхом голосування. Право голосу на РСС ВТЕК 

КНТЕУ має лише один представник від академічної групи. 

4.3 Члени РСС обираються строком на один навчальний рік. 



4.4 Основною формою діяльності РСС є її засідання. Засідання проводяться не рідше одного 

разу на місяць. 

4.5 Перше засідання РСС скликається головою та проводиться на другому навчальному 

тижні осіннього семестру. 

4.6 Засідання РСС вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини 

членів РСС. 

4.7 На першому засіданні РСС ВТЕК КНТЕУ голова зобов’язаний ознайомити нових Членів 

РСС з їх обов’язками та правами, а також ознайомити їх з діяльністю РСС. Також на першому 

засіданні обирається склад комісій РСС. 

4.8 На засіданні РСС головує голова РСС або, у разі відсутності голови, його заступник. 

4.9 Право брати участь у засіданні РСС мають студенти та адміністрація за запрошенням 

РСС, затвердженим РСС. 

4.10  Рішення РСС приймаються шляхом прямого відкритого голосування її членів (шляхом 

підняття руки). 

4.11 Рішення РСС вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина 

від присутніх на засіданні членів РСС. У разі рівного розподілу голосів голос голови є 

вирішальним. 

4.12 Засідання РСС протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря 

РСС. Протокол засідання РСС складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та 

підписується головою на засіданні та секретарем РСС. 

4.13 Порядок проведення засідань РСС та вирішення питань на них встановлюється Планом 

засідань РСС, який затверджується її рішенням. 

4.14 Рішення РСС можуть бути скасовані повністю або частково конференцією з мотивів їх 

невідповідності чинному законодавству України, Положення про ВТЕК КНТЕУ чи цьому 

Положенню. 

4.15 Рада студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ: 

 представляє інтереси студентів ВТЕК КНТЕУ у відносинах із адміністрацією, звертається від 

імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами; 

 сприяє утвердженню позитивного іміджу ВТЕК КНТЕУ, покращенню рівня навчального 

процесу в коледжу; 

 бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-

дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 

харчування в ВТЕК КНТЕУ; 

 надає студентам, студентським організаціям підтримку у погодженні із адміністрацією ВТЕК 

КНТЕУ організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, 

спортивних, оздоровчих та інших заходів; 



 розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування 

ВТЕК КНТЕУ і подає їх на затвердження Конференції; 

 вносить пропозиції щодо навчальних програм, розвитку матеріальної бази ВТЕК КНТЕУ, у 

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

 оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації ВТЕК КНТЕУ, 

якщо вони порушують права та законні інтереси студентів; 

 бере участь у підготовці нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків студентів; 

 приймає свій План засідань; 

 здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського самоврядування ВТЕК 

КНТЕУ; 

 вносить Конференції пропозиції щодо оголошення акції протесту; 

 інформує студентів ВТЕК КНТЕУ про свою діяльність; 

 створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок 

їх діяльності; 

 здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами. 

 вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і 

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

відповідні угоди; 

 представляє студентське самоврядування коледжу в органах місцевої та державної влади, 

місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях; 

4.16. Повноваження членів РСС припиняються в день відкриття першого засідання РСС 

наступного скликання. 

4.17. Повноваження члена РСС припиняються достроково у разі: 

 складання повноважень за власним бажанням; 

 припинення навчання у ВТЕК КНТЕУ; 

 надання членові академічної відпустки; 

 його відкликання за рішенням Конференції або за результатами таємного голосування 

студентів. 

4.18. Увесь склад РСС може бути відкликаний за рішенням Конференції або за результатами 

таємного голосування студентів, яке ініціюється в порядку, встановленому цим Положенням. РСС, 

відкликана в повному складі, здійснює свої повноваження до обрання нового складу РСС на 

позачергових виборах. 

4.19. Студенти ВТЕК мають право шляхом направлення до СВК подання, підписаного не 

менш як 2/3 студентів ВТЕК КНТЕУ, ініціювати проведення таємного голосування студентів про 

відкликання члена РСС ВТЕК КНТЕУ або всього складу РСС ВТЕК. 



4.20. Підписуючи подання, студент має вказати свої повні прізвище, ім’я, по батькові, 

спеціальність та групу і серію та номер студентського квитка. Підписи без зазначення всіх даних 

не підлягають врахуванню. 

4.21. Обговорення річного звіту про діяльність РСС ВТЕК КНТЕУ вноситься до порядку 

денного чергової Конференції. 

4.22. Голова РСС коледжу є головною посадовою особою органів студентського 

самоврядування . Обирається строком на 1 навчальний рік  

4.23. Повноваження Голови РСС коледжу припиняються достроково: 

 за власним бажанням; 

 за рішенням 2/3 членів РСС коледжу у разі невиконання своїх обов’язків, що затверджується 

на Конференції студентів коледжу; 

 у разі відрахування зі складу студентів коледжу. 

4.24. Голова РСС коледжу: 

 організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності РСС коледжу; 

 проводить засідання РСС коледжу та контролює виконання рішень РСС; 

 представляє інтереси студентів коледжу на міському, обласному та всеукраїнському рівнях;  

 підписує рішення, інші документи виконавчого органу студентського самоврядування; 

 забезпечує дотриманням виконавчим органом студентського самоврядування вимог 

законодавства, рішень конференції студентів коледжу; 

 виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без окремого 

доручення, звітує про його діяльність; 

 вносить кандидатури заступника голови, секретаря, керівників комітетів на розгляд 

виконавчого органу студентського самоврядування; 

 візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, які підлягають 

погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням конференції студентів 

коледжу; 

 несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу студентського 

самоврядування. 

 бере участь у засіданнях, нарадах адміністрації коледжу; 

 входить до складу зборів трудового колективу коледжу, педагогічної Ради, стипендіальної 

комісії, комісії по поселенню (виселенню) студентів до гуртожитків; 

 ініціює проведення позачергової Конференції студентів; 

 має доступ до інформації щодо питань роботи гуртків, дискусійних громадських об’єднань, 

клубів; 

 звітує перед адміністрацією коледжу та Педагогічною Радою про діяльність РСС коледжу та 

про свою діяльність 1 раз на рік. 



 Виконавчий орган студентського самоврядування може утворювати комітети як робочі 

органи. 

 Комітет очолює голова, який обирається шляхом прямого таємного голосування студенів 

коледжу. 

 Голови комітетів: 

 організовують роботу відповідних комітетів; 

 ведуть засідання комітетів та підписують протоколи цих засідань; 

  звільняють та призначають заступників, членів комітетів; 

 представляють комітети у відповідних робочих та дорадчих органах коледжу. 

4.25. Вибори голови Ради студентського самоврядування проходять на шостому тижні 

навчання осіннього семестру. Дні голосування на виборах голови СК визначаються рішенням 

СВК. 

4.26. Вибори голови РСС включають в себе наступні етапи: 

 Оголошення про початок виборчого процесу. 

 Висунення та реєстрація кандидатів на посаду голови РСС. 

 Складання списків виборців. 

 Проведення відкритих дебатів між кандидатами. 

 Голосування. 

 Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування. 

 Встановлення результатів виборів голови РСС. 

4.27. Дату проведення виборів голови РСС визначає РСС на другому або третьому тижні 

осіннього семестру.  Виборчий процес вважається розпочатим з дня прийняття відповідного 

рішення РСС. 

4.28. Рішення про початок виборчого процесу доводиться до відома студентів ВТЕК КНТЕУ 

шляхом публікації відповідного оголошення на офіційному веб-сайті ВТЕК КНТЕУ та в інші 

способи, визначені РСС. 

4.29. Студент, який бажає висунути свою кандидатуру, не пізніше як на четвертому 

навчальному тижні осіннього семестру подає до СВК відповідну письмову заяву, в якій зазначає 

свої прізвище, ім’я, по батькові, групу, 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. Заява підписується студентом 

особисто. 

Разом з поданням заяви про висунення своєї кандидатури на посаду голови РСС студент 

подає до СВК в електронній формі мотиваційний лист. Мотиваційний лист складається у 

довільній формі та за обсягом не має перевищувати 5 000 друкованих символів з урахуванням 



пробілів. Не пізніше понеділка шостого навчального тижня осіннього семестру СВК забезпечує 

оприлюднення поданих мотиваційних листів на офіційному веб-сайті ВТЕК КНТЕУ. 

4.30. Не мають права висувати свою кандидатуру на посаду голови РСС члени СВК та 

студенти 4 курсу. 

4.31. Студент, зареєстрований кандидатом на посаду голови РСС, має право не пізніше як на 

п’ятому навчальному тижні осіннього семестру відкликати свою кандидатуру шляхом подання до 

СВК відповідної письмової заяви. СВК упродовж трьох днів з дня отримання такої заяви приймає 

рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду голови РСС. 

4.32. На шостому навчальному тижні осіннього семестру СВК забезпечує проведення 

відкритих дебатів між кандидатами на посаду голови РСС. Порядок проведення дебатів та їх 

графік визначаються рішенням СВК. 

4.33. Не пізніше як на четвертому навчальному тижні осіннього семестру СВК звертається до 

відділу кадрів із зверненням про надання списку студентів ВТЕК КНТЕУ. 

4.34. Упродовж одного тижня з дня отримання звернення відділ кадрів, готує та надає СВК 

список студентів ВТЕК КНТЕУ станом на день отримання звернення, із зазначенням повних 

прізвища, імені, по батькові студента, його групи та спеціальності. 

4.35. Не пізніше п’ятниці п’ятого навчального тижня осіннього семестру СВК на підставі 

наданої інформації формує списки виборців серед студентів. Списки виборців скріплюються на 

кожному аркуші підписами голови та секретаря СВК. 

4.36. У визначений день голосування здійснюється з 9 до 18 годин у приміщенні, що 

визначається СВК.  

 Студент, який бажає реалізувати право голосу, пред’являє членові СВК студентський квиток. 

 Член СВК перевіряє наявність студента, що з’явився, в списку виборців, та у разі його 

наявності видає студентові під розпис у списку виборців виборчий бюлетень. 

У відведеному для цього місці виборчого бюлетеня член СВК, який його видав, ставить свій 

підпис. 

4.37. Студент заповнює виборчий бюлетень та опускає його у виборчу скриньку, яка має 

знаходитися у полі зору члена СВК. 

Заповнення бюлетеня здійснюється шляхом проставлення відмітки напроти прізвища 

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

виборцеві забороняється. 

4.38. Виборчі бюлетені виготовляються за замовленням СВК у кількості, що не більш як на 

10 відсотків перевищує загальну кількість студентів, включених у списки виборців. 

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

якому відбувається голосування, забороняється. 



4.40. О 18 годині СВК збирається на засідання, яке триває до встановлення результатів 

виборів членів СК. 

На засіданні СВК 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, СВК приймає рішення про 

проведення підрахунку голосів в іншому приміщенні. 

4.41. Після розподілу бюлетенів голова СВК визначає членів СВК, який  здійснюватиме 

підрахунок голосів. Визначений член СВК приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів 

здійснює лише один член СВК. Решта членів СВК в цей час спостерігають за підрахунком.  

Підрахунок відбувається шляхом оголошення членом СВК 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 СВК шляхом голосування. 

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

кожного кандидата, та кількість недійсних бюлетенів. За бажанням кожен член СВК має право 

здійснити повторний підрахунок голосів. 

4.42. Після підрахунку голосів СВК складає протокол про результати підрахунку голосів. В 

протоколі зазначаються: 

 кількість виборців, включених до списку виборців; 

 кількість бюлетенів для голосування, виготовлених на замовлення СВК; 

 кількість бюлетенів для голосування, наявних на початок голосування; 

 кількість бюлетенів для голосування, погашених під час голосування; 

 кількість невикористаних бюлетенів для голосування; 

 кількість бюлетенів, отриманих виборцями; 

 кількість бюлетенів для голосування, виявлених у виборчій скриньці; 

 кількість бюлетенів для голосування, які є недійсними; 

 кількість бюлетенів для голосування, врахованих під час визначення результатів голосування; 

 кількість голосів, поданих за кожного кандидата. 

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

печаткою СВК. 

4.43. На підставі протоколів про результати підрахунку голосів СВК складає протокол про 

результати виборів голови РСС. 

У протоколі про результати виборів голови РСС зазначаються: 



 загальна кількість виборців, включених до списків виборців; 

 загальна кількість бюлетенів, виготовлених на замовлення СВК; 

 загальна кількість бюлетенів, погашених під час голосування; 

 загальна кількість невикористаних бюлетенів; 

 загальна кількість бюлетенів, отриманих виборцями; 

 загальна кількість бюлетенів, виявлених у виборчій скриньці; 

 загальна кількість бюлетенів, які є недійсними; 

 загальна кількість бюлетенів, врахованих під час визначення результатів виборів голови РСС; 

 прізвища, імена, по батькові кандидата, обраного головою РСС. 

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

печаткою СВК. 

4.44. Обраним на посаду голови РСС вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість 

голосів виборців 

4.45. Рішення СВК про визнання студента обраним головою РСС оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті ВТЕК КНТЕУ та в інші способи, визначені СВК, упродовж трьох днів з дня 

його прийняття. 

Фінансовою основою Ради студентського самоврядування  є : 

 Кошти, визначені Педагогічною радою вищого навчального закладу в розмірі не менше як 0,5 

відсотка власних надходжень , отриманих вищим навчальним закладом від основної 

діяльності ; 

 Членські внески студентів , розмір яких встановлюється вищим представницьким органом 

студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського 

внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

законом.   

 Фінансування студентського самоврядування здійснюється відповідно складеного кошторису. 

 

V. Комісія з питань організації та проведення виборів органів студентського 

самоврядування ВТЕК КНТЕУ(Студентська виборча комісія - СВК) 

5.1. Комісія з питань організації та проведення виборів органів студентського 

самоврядування ВТЕК КНТЕУ (Студентська виборча комісія) є постійним робочим органом 

студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ. 

5.2. До складу Студентської виборчої комісії ВНЗ не можуть входити делегати на 

конференцію студентів ВНЗ, члени виконавчих органів студентського самоврядування, члени 

контрольно-ревізійної комісії. 

5.3. До складу СВК входять 8 членів, які обираються Конференцією строком на один 

навчальний рік. Членом СВК може бути тільки студент. 



Рішення про обрання членів СВК приймає перша Конференція, що проводиться в осінньому 

семестрі. Рішення про обрання членів СВК приймається шляхом відкритого голосування списком, 

якщо інший порядок їх обрання не встановлений конференцією. 

Члени СВК можуть бути відкликані конференцією із одночасним обранням на вакантні 

посади нових членів. 

5.4. Повноваження члена СВК припиняються достроково у разі: 

 складання повноважень за власним бажанням; 

 припинення навчання у ВТЕК КНТЕУ; 

 надання членові академічної відпустки. 

5.5.  СВК: 

 здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на конференцію, 

чергових, позачергових та проміжних виборах РСС; 

 у випадках, визначених цим Положенням, приймає рішення про призначення позачергових чи 

проміжних виборів РСС; 

 оголошує про початок виборчого процесу на виборах делегатів на конференцію, чергових, 

позачергових та проміжних виборах РСС; 

 реєструє кандидатів на посади делегатів на конференцію, голову РСС, скасовує їх реєстрацію; 

 забезпечує виготовлення та уточнення списків виборців на виборах делегатів на конференцію, 

голови РСС; 

 затверджує форму бюлетеня на голосування на виборах делегатів на конференцію, чергових, 

позачергових та проміжних виборах РСС, форми протоколів про підсумки підрахунку голосів 

та результати голосування, іншої виборчої документації; 

 встановлює результати виборів делегатів на конференцію, голови РСС; 

 затверджує порядок проведення таємного голосування щодо відкликання члена РСС або усього 

складу РСС за ініціативою студентів; 

 скликає в порядку, передбаченому цим Положенням, чергові та позачергові Конференції; 

 організовує публічні дебати на виборах голови РСС, визначає порядок їх проведення; 

 здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

5.6. Основною формою діяльності СВК є її засідання. 

5.7. Перше засідання СВК проводиться упродовж тижня з дня обрання складу СВК на 

Конференції. До обрання голови новообраної СВК засідання СВК веде голова СВК, склад якої 

було обрано на попередній Конференції. 

На першому засіданні СВК із її складу обирається голова, заступник голови та секретар СВК. 

5.8. Наступні засідання СВК проводяться за потреби, а під час виборчого процесу – не рідше 

двох разів на тиждень. Члени СВК повідомляються про засідання не пізніше як за 1 годину до дня 

його проведення. 



Засідання СВК вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як шість 

члени СВК. 

На засіданні СВК головує голова СВК або, у разі відсутності голови, його заступник. 

5.9. Засідання СВК є відкритим. Право бути присутніми на засіданнях СВК мають студенти 

ВТЕК КНТЕУ та представники адміністрації за запрошенням. 

5.10. Студент, питання щодо якого розглядається на засіданні СВК, має гарантоване право 

виступу на її засіданні. 

5.11. Рішення СВК приймаються шляхом прямого відкритого голосування її членів (шляхом 

підняття руки).  

Рішення СВК вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувала не менш як 

половина від присутніх на засіданні членів СВК. У разі рівного розподілу голосів голос 

головуючого є вирішальним. 

5.12. Засідання СВК протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на 

секретаря СВК. Протокол засідання СВК складається упродовж трьох днів з дня проведення 

засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем СВК.  

5.13. СВК забезпечує чергування своїх членів у визначеному нею приміщенні упродовж 

всього часу виборів, відповідно до затвердженого нею графіку. Графік чергування членів СВК 

доводиться до відома студентів ВТЕК КНТЕУ. 

 

VI. Ради гуртожитків 

6.1. Ради гуртожитків ВТЕК КНТЕУ (далі – Ради гуртожитків) є постійними робочими 

органами студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ, що представляють спільні інтереси 

студентів ВТЕК КНТЕУ – мешканців гуртожитків ВТЕК КНТЕУ. 

6.2 До складу рад гуртожитків входять особи, які обираються на зборах мешканців поверху, 

що проводяться в порядку, встановленому цим розділом. 

6.3 Збори мешканців поверху проводяться кожного року не пізніше 30 вересня. У зборах 

мешканців поверху мають право брати участь усі мешканці відповідного поверху гуртожитку із 

числа студентів ВТЕК КНТЕУ. 

6.4 Перед початком зборів складається список учасників зборів, в яких зазначаються 

прізвище, ім’я, по батькові студента, а також номер кімнати, в якій він проживає. Студент 

посвідчує свою участь у зборах шляхом проставлення підпису у списку учасників зборів. 

6.5 На зборах обирається голова та секретар зборів, після чого висуваються кандидати на 

посади члена ради гуртожитку та проводиться голосування щодо них. Вибори члена ради 

гуртожитку здійснюються відкритим голосуванням, при чому кожен учасник зборів має право 

голосувати необмежену кількість разів. Обраним вважається кандидат, який обрав найбільшу 



кількість голосів. Якщо два кандидати обрали однакову найбільшу кількість голосів, проводиться 

повторне голосування щодо цих кандидатів. 

6.6 Результати зборів оформлюється протоколом, який складається секретарем зборів та 

упродовж п’яти днів з дня їх проведення, але не пізніше 5 жовтня, разом із списом учасників 

зборів подається до СВК. 

6.7 СВК не пізніше 10 жовтня на підставі поданих протоколів приймає рішення про 

затвердження складу ради гуртожитку. 

6.8 Повноваження члена ради гуртожитку припиняються у разі: 

 складання повноважень за власним бажанням; 

 припинення проживання в гуртожитку; 

 припинення навчання у ВТЕК КНТЕУ. 

 6.9 Ради гуртожитків: 

 сприяють адміністрації гуртожитків у створенні належних житлово-побутових умов, контролі 

за дотриманням встановлених правил проживання в гуртожитках; 

 представляють і захищають інтереси мешканців гуртожитків у відносинах із адміністрацією 

гуртожитків та ВТЕК КНТЕУ; 

 беруть участь у врегулюванні спорів між мешканцями гуртожитків та адміністрацією; 

 здійснюють інші повноваження, передбачені відповідними актами. 

6.10 Основною формою діяльності ради гуртожитку є її засідання. Засідання проводяться в 

міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. 

6.11 Голова ради гуртожитку, його заступники та секретар обираються прямим таємним 

голосуванням. 

 

VII. Прикінцеві положення 

7.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження на конференції студентів 

ВТЕК КНТЕУ. 

7.2. Із набуттям чинності цього Положення, вважати таким, що не підлягає застосуванню, 

Положення про студентське самоврядування, затверджене ухвалою попередньої Конференції 

студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ від 24.04.2013 року. 

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням конференції, 

підтриманим не менш як двома третинами від кількості делегатів, включених до списку делегатів. 

7.4 Документація органів студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ, в тому числі 

пов’язана із виборчим процесом, зберігається в СВК протягом 3 років, після чого передається на 

зберігання до архіву ВТЕК КНТЕУ. 

 

VIІ. Перехідні положення 



7.1 До приведення Положення про ВТЕК КНТЕУ у відповідність до Закону України «Про 

вищу освіту», органи студентського самоврядування ВТЕК КНТЕУ у своїй діяльності керуються 

нормами Положення про ВТЕК КНТЕУ, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту». 

 

 

 

 

Головуючий на конференції студентів ВТЕК КНТЕУ   Стецюк А.А. 


