
  



Розділ 1 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Самоврядування у Закладі вищої освіти «Подільський державний 

університет» (далі – Університет) – це забезпечення реалізації і захисту прав 

та законних інтересів студентів, здійснення ними своїх обов'язків, сприяння 

розвитку науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-

освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності студентів, а також 

аналіз студентського середовища, вивчення запитів студентів, створення 

різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами та 

співробітництво з іншими молодіжними організаціями, налагодження 

міжнародних зв'язків, а також можливість брати участь в управлінні в 

закладом вищої освіти. 

1.2. Формою студентського самоврядування в Університеті є 

Студентський Парламент. 

1.3. Студентський Парламент є добровільною організацією і не залежить 

від релігійних об’єднань чи політичних партій та рухів. 

1.4. Студентський Парламент об’єднує всіх студентів Університету. 

1.5. У своїй діяльності Студентський Парламент керується Конституцією 

України, Законом України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян» та 

іншими нормативними документами Кабінету Міністрів України, Статутом 

Університету, положеннями Міністерства освіти і науки України, даним 

Положенням та іншими положеннями Університету, затвердженими в 

установленому порядку. 

1.6. Студентський Парламент діє 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. 

  



Стаття 2. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

2.1  Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи, факультету чи інституту, гуртожитку та Університету. 

2.2. Структурною одиницею системи Студентського Парламенту є 

академічна група, староста якої є представником студентського 

самоврядування факультету чи інституту, у якому навчається. 

2.3. Вищим органом студентського самоврядування факультету чи 

інституту є загальні збори кожного окремого факультету чи інституту, на яких 

обираються та затверджуються представники до виконавчого органу 

студентського самоврядування. Вищим органом Студентського Парламенту в 

Університеті є загальні збори здобувачів вищої освіти ЗВО «ПДУ», які: 

− затверджують положення про студентське самоврядування Закладу 

вищої освіти  «Подільський державний університет», визначають структуру, 

повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

− заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів Студентського Парламенту та дають їм відповідну оцінку; 

− затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

Студентського Парламенту та здійснюють підтримку ініціатив здобувачів 

вищої освіти на конкурсних засадах; 

− затверджують річний кошторис витрат (бюджет) Студентського 

Парламенту, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про 

його виконання; 

− обирають представників до складу Студентського Парламенту; 

− обирають представників на вибори керівника Університету з числа 

здобувачів вищої освіти, шляхом прямих таємних виборів. 

2.4. Виконавчим органом самоврядування Університету є Студентський 

Парламент, який обирається та оновлюється на загальних зборах студентів. 

До складу Студентського Парламенту входять: 

− Президент Студентського Парламенту; 

− заступник Президента Студентського Парламенту; 

− секретар Студентського Парламенту; 

− голови палат Студентського Парламенту; 

− члени палат Студентського Парламенту; 

− голови студентських рад факультетів та інститутів Університету; 

− голова Ради гуртожитків. 



2.5. Усі здобувачі вищої освіти, які навчаються у закладі вищої освіти, 

мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, 

виборні та інші органи студентського самоврядування. 

Члени Студентського Парламенту обираються на загальних зборах 

здобувачів вищої освіти шляхом прямого таємного голосування. Квота 

представництва від кожного факультету чи інституту визначається 

виконкомом Студентського Парламенту Університету. Здобувачі вищої 

освіти, що були обрані до складу студентського самоврядування, можуть бути 

усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування 

здобувачів вищої освіти. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати 

підписи не менш як 10 відсотків від усіх здобувачів Університету. 

Представницькі та виробничі органи студентського самоврядування 

обираються строком на два роки. 

2.6. З числа членів Студентського Парламенту обираються: Президент, 

його заступник, секретар, а також голови палат за різними напрямками роботи, 

терміном на два роки. 

Президент Студентського Парламенту та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більше двох термінів.  

2.7. При Студентському Парламенті функціонують такі палати: 

✓ Палата з виховної роботи; 

✓ Палата з організаційно-масової та спортивної роботи; 

✓ Палата з навчально-наукової роботи. 

2.8. Кожну палату очолює голова, який в обов’язковому порядку бере 

участь у зборах Студентського Парламенту та періодично звітує про 

проведену роботу. 

2.9. Повноваження члена Студентського Парламенту припиняються за 

власним бажанням, у разі відсутності на 3-х засіданнях підряд без поважних 

на те причин, невиконання своїх обов’язків, припинення навчання в 

Університеті, у разі припинення повноважень Студентського Парламенту. 

 

Стаття 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

3.1 Форма роботи Студентського Парламенту – є засідання. 

3.2 Засідання Студентського Парламенту Університету проводяться 

раз на місяць. 

3.3 Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не 

менше 2/3 обраних до складу Студентського Парламенту членів.  



3.4 На першому засіданні обирають Президента, його заступника, 

секретаря, голів палат та визначають їх повноваження. 

3.5 На першому ж засіданні розглядається та затверджується план 

роботи Студентського Парламенту. 

3.6 Рішення приймається шляхом відкритого голосування більшістю 

голосів членів Студентського Парламенту. 

3.7 На засіданнях розглядаються питання щодо функціонування 

Студентського Парламенту та його програми діяльності. 

3.8 У робочому порядку розглядаються прохання, пропозиції, скарги 

здобувачів вищої освіти, що були подані у письмовій формі. 

3.9 Президент Студентського Парламенту веде засідання, організовує 

підготовку питань до розгляду на його засіданнях, підписує протоколи та 

розпорядження, організовує роботу Студентського Парламенту. 

3.10 Кожне засідання Студентського Парламенту фіксується 

протоколом, який веде секретар і підписує Президент. 

3.11 Студентський Парламент приймає рішення, які стосуються всіх 

сфер життя здобувачів вищої освіти, проводить збір, вивчення, дослідження 

інформації з питань, що належать до компетенції Студентського Парламенту, 

організовує слухання цих питань на засіданнях Студентського Парламенту, 

здійснюють контроль за виконанням прийнятих рішень. 

3.12 Рішення Студентського Парламенту несе рекомендаційний 

характер для адміністрації Університету. 

 

Стаття 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

4.1. Студентське самоврядування в Університеті функціонує з метою 

забезпечення виконання здобувачами вищої освіти їх обов’язків, захисту їх 

прав сприяння гармонійному та всебічному розвитку особистості здобувача 

вищої освіти, формуванню в нього навичок майбутнього організатора та 

керівника. 

4.2. Діяльність органів студентського самоврядування Університету 

направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, і як результат, на 

підвищення якості навчання, виховання духовної і моральної культури 

здобувачів вищої освіти, зростання у молоді соціальної і громадської 

активності та відповідальності за доручену справу. 

 

 



4.3. Студентський Парламент: 

− бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

− проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

− бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

− захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються в 

Університеті; 

− делегує своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих 

органів; 

− приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

− бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання у гуртожитках та організації харчування здобувачів вищої 

освіти; 

− вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

− вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої 

освіти; 

− виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», 

статутом Університету та цим Положенням. 

 4.4. За погодженням зі Студентським Парламентом Університету 

приймаються рішення про: 

− відрахування здобувачів вищої освіти із закладу вищої освіти та їх 

поновлення на навчання; 

− переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

− переведення осіб, які навчаються у закладу вищої освіти за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

− призначення заступника декана факультету, заступника директора 

інституту, заступника керівника закладу вищої освіти; 

− затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти в 

частині, що стосується осіб, які навчаються; 

− діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в 

Університеті; 

− поселення та виселення осіб, які навчаються в Університеті у 

гуртожитки Університету. 



Стаття 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

5.1. Члени студентського самоврядування користуються правами та 

виконують обов’язки, якими наділені здобувачі вищої освіти закладів вищої 

освіти України згідно з чинним законодавством. 

5.2. Крім того, до прав членів студентського самоврядування належать: 

5.2.1. Право на свободу думки і слова, вільно висловлювати свої погляди 

та переконання. 

5.2.2. Право на вільне користуватися рідною мовою. 

5.2.3. Право брати участь в управлінні університетськими справами. 

5.2.4. Право спрямовувати індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до адміністрації університету. 

5.2.5. Право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності. 

5.2.6. Право користуватися досягненнями науки і техніки, культурними 

та історичними надбаннями викладацького та студентського колективу 

університету, народу України, світової громадськості. 

5.2.7. Право на захист своїх прав і свобод від порушень та протиправних 

посягань. 

5.2.8. Право на правову допомогу. 

5.2.9. Право обирати та бути обраним до будь-якого органу студентського 

самоврядування. 

5.2.10. Право звертатись до будь-якого органу студентського 

самоврядування щодо питань, які належать до компетенції даного органу, та 

право одержати обґрунтовану відповідь. 

5.2.11. Право вносити на розгляд Студентському Парламенту питання, які 

стосуються прав, свобод та інтересів здобувачів вищої освіти університету. 

5.2.12. Керівник Університету забезпечує належні умови для діяльності 

органів студентського самоврядування. 

5.3. До обов’язків членів студентського самоврядування належать: 

5.3.1. Неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, 

Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, даного 

Положення та інших положеннь Університету, затверджених в установленому 

порядку. 

5.3.2. Не зазіхати на права і свободу, честь та гідність інших здобувачів 

вищої освіти, членів студентського самоврядування, науково-педагогічних 

працівників та співробітників Університету. 



5.3.3. Поважати символи Університету. 

5.3.4. Не завдавати шкоди природі, екології та культурній спадщині 

Університету. 

5.3.5. Сприяти розвитку ініціатив здобувачів вищої освіти. 

5.3.6. Сприяти збільшенню громадської активності здобувачів вищої 

освіти. 

5.3.7. Брати активну участь у демократизації освітнього та виховного 

процесу в Університеті. 

5.3.8. Виконувати рішення та вимоги органів студентського 

самоврядування. 

5.3.9. Належно виконувати свої посадові обов’язки. 

5.3.10. Нести відповідальність за свої дії та прийняті рішення. 

5.3.11. Брати участь у засіданнях Студентського Парламенту. 

5.3.12. Дотримуватись загально-прийнятих моральних та етичних правил 

поведінки. 

 

 

Розділ 2 

ПРЕЗИДЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Президент Студентського Парламенту безпосередньо здійснює 

діяльність студентського самоврядування Закладу вищої освіти «Подільський 

державний університет». 

1.2. Президент Студентського Парламенту підпорядковується 

безпосередньо ректору, проректорам та голові первинної профспілкової 

організації співробітників та студентів університету. 

1.3. Президент Студентського Парламенту підзвітний рішенням загальних 

зборів здобувачів вищої освіти ЗВО «ПДУ» та засідань Студентського 

Парламенту. 

1.4. Президент Студентського Парламенту обирається на посаду та 

звільняється рішенням Студентського Парламенту або на загальних зборах 

студентів шляхом голосування, більшістю голосів, строком на два роки. 

1.5.  Президентом Студентського Парламенту може бути обраний будь-який 

член Студентського Парламенту, який: успішно навчається; має 

організаторські здібності; користується довірою та підтримкою здобувачів 

вищої освіти; бере активну участь у громадському, науковому та культурному 

житті університету; а також у роботі студентського самоврядування. 



1.6. Президент Студентського Парламенту є членом Вченої Ради 

Університету та Молодіжної ради при виконкомі Кам’янець-Подільської 

міської ради. 

 

Стаття 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНТСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ 

2.1. Призначає, за згодою членів Студентського парламенту свого 

заступника, секретаря, голів палат і припиняє їх повноваження. 

2.2. За поданням голів палат призначає склад палат. 

2.3. Утворює, реорганізовує та ліквідовує палати та інші органи 

Парламенту. 

2.4. Затверджує рішення, прийняті на засіданнях Студентського 

Парламенту. 

2.5. Є представником Студентського Парламенту у відносинах із 

адміністрацією Університету, з іншими закладами освіти та громадськими 

організаціями. 

2.6. Призначає позачергові засідання Студентського Парламенту. 

2.7. Відкриває та проводить засідання Студентського Парламенту. 

2.8. Перевіряє документацію Студентського Парламенту. 

2.9. Організовує та координує діяльність студентського самоврядування 

університету. 

2.10. Здійснює контроль за діяльністю органів студентського 

самоврядування. 

2.11. Інформує здобувачів вищої освіти про проведену роботу 

студентського самоврядування. 

2.12. Проводить прийом студентів щодо особистих питань. Приймає до 

уваги їхні пропозиції, зауваження, прохання, скарги та вносить їх на розгляд 

перед Студентським Парламентом, вченою радою. 

2.13.  Подає клопотання про відзнаку активних здобувачів вищої освіти. 

2.14. Співпрацює з ректором, проректорами, деканами факультетів, 

директорами інститутів, директором Центром виховної роботи і соціально-

культурного розвитку, головою профспілкового комітету та кураторами 

академічних груп Університету. Виконує їх доручення. 

2.15. Ініціює проведення загальних зборів здобувачів вищої освіти 

Університету в разі виникнення потреби вирішення важливих невідкладних 

питань. 

 

 



Стаття 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНТСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ 
 

3.1. Несе відповідальність за функціонування Студентського Парламенту та 

Студентських Рад факультетів та інститутів Університету. 

3.2. Несе відповідальність за виконання доручень адміністрації 

Університету. 

3.3. Несе відповідальність за виконання рішень, що були прийняті 

Студентським Парламентом. 

3.4. Відповідає за проведення виборів (перевиборів) представницьких 

органів студентського самоврядування в Університеті. 

3.5. Несе відповідальність за призначення заступника, секретаря та голів 

палат. 

3.6. Несе відповідальність за проведення засідань Студентського 

Парламенту. 

 

 

Розділ 3 

ПАЛАТИ ТА СТУДЕНТСЬКІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ/ІНСТИТУТІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Стаття 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ПАЛАТИ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-

МАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Повноваження: 

1.1.1. Дбає про фізичне виховання здобувачів вищої освіти Університету. 

1.1.2. Співпрацює з кафедрою спорту з питань щодо організації спортивних 

змагань та свят.  

1.1.3. Контролює діяльність спортивних секцій. 

1.1.4. Делегує спортсменів на змагання та контролює разом з тренерами 

спортивних секцій їх фізичний стан та стан їхньої підготовки. 

1.1.5. Пропагандує інформацію про здоровий спосіб життя. 

1.1.6. Займається туристичною діяльністю: формує та координує туристичні 

команди здобувачів вищої освіти, проводить туристичні походи тощо. 

1.1.7. Співпрацює з туристичними організаціями та лікувальними закладами 

міста. 

1.1.8. Надає інформацію спортивного характеру, про можливі спортивні 

заходи, спортивні секції та на вимогу адміністрації Університету можливість 

оздоровлення здобувачів вищої освіти. 



Стаття 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПАЛАТИ З НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ 

РОБОТИ 

 

2.1. Повноваження: 

2.1.1. Координує діяльність наукових та проблемних гуртків для здобувачів 

вищої освіти. 

2.1.2. Бере участь в організації і проведенні олімпіад для здобувачів вищої 

освіти на рівні Університету. 

2.1.3. Спільно з адміністрацією Університету розробляє наукові заходи 

(конференції, дебати, круглі столи). 

2.1.4. Розробляє та реалізує наукові проекти. 

2.1.5. Рекомендує здобувачів вищої освіти для участі в науково-практичних 

конференціях усіх рівнів тощо. 

2.1.9. Співпрацюють з науковими товариствами та гуртками навчальних 

закладів міста. 

2.1.10. Надає інформацію про наукове життя Університету на вимогу 

адміністрації Університету. 

 

Стаття 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПАЛАТИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 

3.1. Повноваження: 

3.1.1. Спільно із проректорами та Центром виховної роботи і соціально-

культурного розвитку здійснює та налагоджує культурно-масову роботу в 

Університеті. 

3.1.2. Організовує змістовне дозвілля здобувачів вищої освіти. 

3.1.3. Співпрацює із Первинною профспілковою організацією 

співробітників та студентів Університету та іншими закладами освіти та 

організаціями міста у сфері культури. 

3.1.4. Надає інформацію про культурне життя здобувачів вищої освіти на 

вимогу адміністрації Університету. 

 

Стаття 4. ПОВНОВАЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ІНСТИТУТІВ 
 

4.1 Самоврядування на рівні студентської академічної групи відбувається 

шляхом обрання старости та заступника старости. 

4.2 Староста академічної групи (далі – Староста) – є представником 

деканату/дирекції та органів студентського самоврядування 

факультету/інституту для організаційного забезпечення освітнього процесу в 

академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи 



до всіх організаційних заходів, які здійснюються адміністрацією, деканатом та 

органами студентського самоврядування або за їх дорученням. 

4.3 Кандидатуру старости академічної групи обирають на зборах групи 

більшістю голосів терміном на 1 рік. Староста академічної групи 

затверджується наказом по Університету за поданням декану 

факультету/директору інституту. 

4.4 Делегатами до Студентської ради факультету/інституту автоматично 

стають старости академічних груп, а також особи, які обираються на загальних 

зборах здобувачів вищої освіти факультетів/інститутів шляхом прямого 

делегування, де усі бажаючі також мають право висунути свою кандидатуру 

на голосування. З усіх кандидатів, загальні збори факультету/інституту 

обирають членів Студентської ради факультету/інституту.  

4.5 Студентська рада факультету/інституту: 

− бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

− проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

− бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

− захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються в 

Університеті; 

− делегує своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих 

органів; 

− приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

− бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання у гуртожитках та організації харчування здобувачів вищої освіти; 

− вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

− вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у 

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

освіти; 

− обирає представників у вчену раду Університету, факультету/інституту, 

конференцію трудового колективу ЗВО «ПДУ» та здійснює інші 

повноваження, відповідно до чинного законодавства України; 

− виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», 

статутом Університету та цим Положенням. 

4.6 Кількість членів від загальних зборів здобувачів вищої освіти 

факультету/інституту до складу Студентського парламенту Університету 



може бути від 1 (Голова студентської ради факультету/інституту автоматично 

є членом Студентського ради Університету) до 5 студентів. 

4.7 Засідання Студентської ради факультету/інституту відбуваються не 

рідше одного  разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова 

Студентської ради факультету/інституту за власним рішенням або на вимогу 

не менше ніж 50% членів Студентської ради факультету/інституту. 

4.8 Засідання Студентської ради факультету/інституту є правомірним за 

наявності не менше 50% членів Студентської ради факультету/інституту. 

4.9 Рішення Студентської ради факультету/інституту приймають шляхом 

прямого голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради 

факультету/інституту. 

4.10 Рішення Студентської ради факультету/інституту є обов’язковим для 

виконання органами студентського самоврядування факультету/інституту в 

межах своїх повноважень, згідно чинного законодавства. 

4.11 Голова Студентської ради факультету/інституту: 

-     дотримується чинного законодавства та цього Положення; 

-     виконує рішення загальних зборів студентів Університету; 

-     виконує рішення Студентського Парламенту Університету; 

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради 

факультету/інституту перед зборами студентів факультету/інституту; 

- здійснює організаційне керівництво органами студентського 

самоврядування; 

-      головує на засіданнях Студентської ради факультету/інституту; 

-      здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради 

факультету/інституту всі види угод та інші документи. 

4.12 Розпорядження голови Студентської ради факультету/інституту є 

обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування 

факультету/інституту в межах своїх повноважень, згідно чинного 

законодавства. 

4.13 Голова Студентської ради факультету/інституту обирається 

студентською радою факультету/інституту з числа членів Студентської ради 

факультету/інституту, терміном на один рік на першому засіданні 

Студентської ради факультету/інституту і може перебувати на посаді не 

більше ніж 2 строки. 

4.14 Секретар Студентської ради факультету/інституту: 

- веде протокол засідань Студентської ради факультету/інституту  

- разом із головою Студентської ради факультету/інституту підписує від імені 

Студентської ради факультету/інституту усі види угод та інші документи; 

- організовує роботу секретаріату. 



4.15 Секретаря Студентської ради факультету/інституту обирає 

Студентська рада факультету/інституту з числа членів Студентської ради 

факультету/інституту терміном на один рік. Секретар є офіційно обраним, 

якщо за нього проголосувала більшість складу Студентської ради 

факультету/інституту. 

 

Розділ 4 

МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1. До джерел матеріально-фінансового забезпечення належать: 

✓ Кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5% 

коштів спеціального фонду. 

✓ Інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 

4.2. Кошти Студентського Парламенту Університету спрямовуються на 

виконання його завдань та здійснення повноважень відповідно до 

затвердженого ним кошторису. 

4.3. Президент Студентського Парламенту Університету публічно звітує на 

загальних зборах здобувачів вищої освіти про використання коштів та 

виконання кошторису, не рідше одного разу на рік. 

 

Розділ 5 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 

органів студентського самоврядування. 

5.2. Положення про студентське самоврядування ЗВО «ПДУ» (далі – 

«Положення») – це основний документ, яким керуються члени студентського 

самоврядування у своїй діяльності. 

5.3. Положення про студентське самоврядування ЗВО «ПДУ» схвалюється 

на загальних зборах здобувачів вищої освіти Університету, затверджується 

Президентом Студентського Парламенту та погоджується із первинною 

профспілковою організацією співробітників та студентів Університету. 

5.4. Зміни та доповнення до Положення вносяться членами Студентського 

Парламенту при погоджені із Президентом Студентського Парламенту та 

первинною профспілковою організацією співробітників та студентів 

Університету. 

5.5. Положення вступає в силу з дня його затвердження на загальних зборах 

здобувачів вищої освіти Університету та погодження із первинною 

профспілковою організацією співробітників та студентів Університету. 

 


