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ПРЕАМБУЛА
Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, 

морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як 
всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у 
громадському житті ПВНЗ «Буковинський університет» (далі -  
Університету), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій 
та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Університету, утверджують 
Положення Студентського самоврядування Університету (далі 
Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з 
реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються 
правові та організаційні засади створення та функціонування Студентського 
самоврядування.

Органи Студентського самоврядування (далі — ОСС) створюються на 
добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою 
громадського самоврядування Університету.

ОСС в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього 
студентства Університету.

У своїй діяльності ОСС керуються законодавством, рішеннями 
Міністерства освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої 
влади, в підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад (Департамент 
освіти в Чернівецькій області), Статутом Університету, Положенням про 
студентське самоврядування, Розпорядженнями президента університету, 
Розпорядженнями голови СКБУ та рішеннями комітету.

Даний документ набирає чинності з дня прийняття його на голосуванні 
студентської конференції університету (загальні збори).

РОЗДІЛ І
1. Мета, завдання та цілі Студентського самоврядування

1.1. Студентське самоврядування у Буковинському університеті 
функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та



захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує 

в нього навички майбутнього організатора, керівника.  

Діяльність Студентського самоврядування направлена на 

удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне 

навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у 

студентської молоді соціальної активності. 

1.2.Основні завдання та функції Студентського самоврядування: 

-захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому 

навчальному закладі; 

-сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Університеті; 

-сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

-сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, 

виховання патріотизму; 

-пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

-вчиненню студентами правопорушень; 

-сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

-сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

-співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями; 

-забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

студентами; 

-сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах; 

-забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

-спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню 

інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої 

допомоги студентам; 

-співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими 

гуртожитків, завідувачами кафедр, деканами факультетів та інших 

структурних підрозділів. 

Органи Студентського самоврядування вправі звертатися до 

адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення 

завдань, передбачених основними напрямками діяльності Студентського 

самоврядування. 

 

2.Принцип діяльності Студентського самоврядування 

2.1.Самостійність. Студентське самоврядування в Університеті – це 

самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління 

студентськими справами, яка здійснюється студентами відповідно до завдань, 

які стоять перед студентським колективом. Студентське самоврядування у 

своїй діяльності не дублює студентську профспілкову організацію, але може 



здійснювати повноваження щодо представництва та захисту інтересів 

студентів, у випадках, передбачених цим Положенням.  

2.1.1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність 

ОСС. 

2.2.Законність. У своїй діяльності Студентське самоврядування 

керується законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом 

Університету, наказами ректора та цим Положенням.  

2.3.Взаємодія і взаємопідтримка. Взаємодія органів Студентського 

самоврядування з адміністрацією Університету здійснюється на основі 

взаємної поваги, допомоги, співробітництва та партнерства. У своїй діяльності 

Студентське самоврядування користується підтримкою ректорату 

Університету  та деканатів факультетів, а також інших осіб та організацій, які 

виявили бажання співпрацювати зі Студентським самоврядуванням.   

2.4.Світськість і аполітичність. У своїй діяльності Студентське 

самоврядування не залежить і не може сприяти чи підтримувати релігійні 

об’єднання, політичні партії та рухи.  

2.5.Матеріальна незацікавленність. Студентське самоврядування не має 

на меті одержання прибутку. Кошти, які надходять до Студентського 

самоврядування, використовуються виключно на здійснення цілей 

Студентського самоврядування.  

2.6.Свобода участі. Участь у діяльності Студентського самоврядування 

є вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у Студентському 

самоврядуванні.  

2.7.Рівність учасників. Ніхто не може бути обмежений в участі у 

Студентському самоврядуванні за ознакою расової, релігійної, етнічної, 

професійної, політичної приналежності, а також з інших мотивів.   

2.8.Гласність. Вся діяльність Студентського самоврядування підлягає 

висвітленню і не може бути прихована від студентської громади.   

2.9.Ініціативність. Діяльність студентського самоврядування  базується 

на студентській ініціативі та ентузиазмі.  

2.10.Підзвітність і відповідальність перед студентською громадою. 

Органи Студентського самоврядування несуть відповідальність перед 

студентською громадою за виконання покладених на них завдань.  

2.11.Виборність. Кожен студент має право обирати і бути обраним до 

органів Студентського самоврядування.  

 

3.Структура Студентського самоврядування 

3.1.Студентське самоврядування  в Буковинському університеті 

здійснюється на рівні академічної групи, факультету та Університету в цілому.   

3.2.Структура Студентського самоврядування Університету складається 

з наступних органів: 

- Студентська конференція університету (загальні збори) 

- Студентський комітет університету. 

 



- Студентська конференція університету (загальні збори) 

- Студентський комітет факультету. 

3.3.Рішення Студентської конференції та комітету університету має  

вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок Студентського 

самоврядування. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ 

4.Конференція Студентського самоврядування університету 

Вищим органом Студентського самоврядування є Конференція 

студентів (далі Конференція).  

Конференція скликається не менш ніж раз на рік. Для вирішення 

нагальних та невідкладних питань за ініціативою  Студентського комітету 

університету (далі – СКУ) або членів ректорату Університету може скликатися 

позачергова Конференція. Ініціативу про її скликання може вносити третина 

від загальної кількості членів СКУ, Голова СКУ, а також члени ректорату.  

Головуючий на Конференції обирається СКУ.   

Секретарем Конференції є секретар СКУ або, в разі його відсутності або 

припинення повноважень, обраний Конференцією Університету його делегат. 

Секретар фіксує хід роботи Конференції протоколом, який підписується 

Головуючим та секретарем Конференції.  

Учасниками Конференції є – члени СКУ, члени СК на рівні факультетів, 

старостат та представники з академічних груп.  

Кожен учасник має право одного голосу й повинен особисто приймати 

участь у роботі Конференції.  

Будь який студент Університету може брати участь у роботі Конференції 

з правом дорадчого голосу.  

На Конференції студентів Університету можуть бути присутні 

представники ректорату та деканатів як спостерігачі з правом дорадчого 

голосу.  

Конференція є повноважною за умови присутності двох третин делегатів 

від її складу.  

 

 

5. Повноваження Конференції 

5.1.Конференція Студентського самоврядування Університету здійснює 

наступні повноваження:  

-Затверджує Положення Студентського самоврядування Університету, 

вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому Положенням;  

-Ухвалює програмні документи та визначає основні напрямки діяльності 

Студентського самоврядування;  

-Затверджує, терміном на один рік, склад СКУ;  

-Заслуховує звіт і дає оцінку діяльності Правління;  

-Приймає декларації, заяви, звернення та інші офіційні документи;  



-У разі потреби, розглядає та вирішує питання про реорганізацію або 

ліквідацію Студентського самоврядування та його органів;  

-Вирішує питання про вступ Студентського самоврядування 

Університету до внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, 

асоціацій, союзів тощо;  

-Виконує інші функції, передбачені цим Положенням.  

5.2.Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів 

(50%+1 голос). 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

6.Студентський комітет університету 

6.1.СКУ є виконавчим органом Студентського самоврядування 

Університету. Воно реалізує цілі та завдання Студентського самоврядування у 

період між Конференціями.  

6.2.Кандидатури  членів СКУ затверджуються Конференцією шляхом 

прямого відкритого голосування простою більшістю голосів.   

6.3.Членами Студентського комітету університету є:  

- голова СКУ;  

- заступник голови СКУ;   

- секретар СКУ;  

- голови  комітетів на рівні факультету;  

- особи відповідальні за основні напрямки діяльності СКУ; 

- інші члени СКУ.  

6.4.Організаційною формою роботи Правління є засідання, які 

проводяться не менш ніж раз на тиждень Головою СКУ або одним його 

заступником. На засіданнях Правління секретарем ведеться протокол, який 

підписується Головою Правління або його заступником та секретарем.  

6.5.Членство у СКУ не виключає членства в інших об'єднаннях 

громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням Студентського 

самоврядування.           

6.6.Засідання СКУ є повноважним у разі присутності на ньому простої 

більшості членів від його загального складу. 

 

7.Повноваження СКУ  

7.1.Проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних 

інтересів студентів;   

7.2.Спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у 

навчальній та науково-дослідній роботі;   

7.3.Сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, 

співпрацює з ними;   

7.4.Встановлює зв’язки з органами Студентського самоврядування 

інших вищих навчальних закладів України та інших країн;   

7.5.Координує діяльність органів Студентського самоврядування на 

рівні факультету (інституту), гуртожитку;   

7.6.Інформує студентів Університету про свою діяльність;   



7.7.Приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та 

програм;  

7.8.Організовує та проводить науково-практичні конференцій, 

практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи 

тощо;  

7.9.Займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на 

фізичний розвиток студентів  та  пропагування здорового способу життя;  

7.10.Займається організацією проведення Конференції;  

7.11.Формує СК за відповідними напрямками діяльності;  

7.12.Розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;  

7.13.Здійснює облік, розподіл та контроль за використанням  

матеріальних ресурсів Студентського самоврядування;  

7.14.Допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та 

ініціатив,  залучує їх до активної участі у діяльності Університету;  

7.15.Може вести особисті сторінки в соцмережах; 

7.16.Виключає членів СКУ у випадках та на підставах, передбачених 

цим Положенням;  

7.17.Виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням 

Студентського самоврядування,  закріплені цим Положенням.  

Прийняті на засіданні Правління рішення є обов’язковими для 

виконання всіма членами Студентського самоврядування Університету.   

 

8.  Права СКУ 

8.1Постійну аудиторію для проведення засідання. У разі відсутності 

змоги проводити засідання у будь-якому зручному приміщенні чи аудиторії. 

8.2.Доступ до офісного, технічного, комп’ютерного та мультимедійного 

обладнання університету. 

8.3.Власний стенд, де буде розміщена інформація про діяльність СК, а 

також оголошення, які стосуються студентського життя. У разі відсутності 

такого стенду СК має право розміщувати інформацію на дошках оголошень по 

поверхах. 

8.4.Видавати газету студентського комітету, назву якої, тираж, 

матеріаломісткість, тематику та регулярність видання якої встановлюють на 

засіданні.  

8.4.Доступ у разі необхідності до будь-якої навчальної аудиторії. 

8.5.Інтернет сайт, сторінки у соціальних мережах та на офіційному сайті 

для інформування студентів та абітурієнтів про події в університеті.  

8.6.Задля забезпечення належного функціонування СКБУ, комітет в 

праві залучати студентів-активістів, які володіють певними вміннями та 

навичками, щоб бути корисними для діяльності СК. 

  

9. Припинення членства та підстави виключення з СКУ 

9.1.Підставами припинення членства в Правлінні є:  

- Добровільне складання повноважень;   

- Виключення за рішенням  СКУ;  



- Втрата статусу студента Університету.  

9.2.Виключення з членів СКУ можливе за ініціативою ректорату, 

деканату, Голови СКУ, однієї третини від загального складу СКУ. Рішення про 

виключення приймається двома третинами від загального складу СКУ шляхом 

відкритого голосування.  

9.3.Статус члена СКУ поновлюється автоматично, якщо член СКУ 

втратив статус студента у зв’язку з отриманням освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр, але заново отримав статус студента Університету у зв’язку із 

продовженням навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр права в 

Університеті. Днем поновлення вважається день зарахування особи до 

магістратури Університету.  

9.4.Підставами виключення з Правління є:  

- Систематичне порушення вимог чинного Положення за наявності 

попередження про неприпустимість таких порушень;  

- Відсутність члена СКУ без поважних причин більш ніж на трьох 

засіданнях СКУ;  

- Здійснення порушення навчальної дисципліни або правил 

внутрішнього розпорядку ;  

  

 

10. Голова СКУ 

10.1.Голова обирається на засіданні Конференції зі складу СКУ двома 

третинами голосів, шляхом відкритого голосування терміном на один рік з 

правом подальшого переобрання. З числа членів СКУ Голова призначає 

заступника та секретаря.  

10.2.Повноваження Голови СКУ припиняються достроково у разі:   

- Складання повноважень за його особистою заявою;   

- Втрати статусу студента Університету;   

- Висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його 

роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що 

унеможливлюють виконання Головою СКУ своїх обов’язків.  

 

11.Права і обов’язки голови СКУ 

11.1Обов’язки: 

- Головувати на засіданні СКУ. 

- Нести відповідальність за діяльність СК як в цілому так і за діяльність 

окремих членів СК. 

- Бути присутнім на засіданні Вченої ради університету. 

- Призначати заступника та секретаря СК. 

- Організовувати роботу осіб, які виконують постійні доручення при СК. 

- Звітувати про роботу перед студентами та адміністрацією ВНЗ. 

- Спільно із адміністрацією контролювати навчально-виховний процес у 

ВНЗ. 

- Виконувати завдання адміністрації навчального закладу. 



- Контролювати діяльність СК на факультетах, шляхом перевірки 

документації та безпосередньою присутністю на засіданні СК факультету. 

11.2.Права: 

- Ініціювати засідання Конференції. 

- Впливати на формування національної думки та патріотичного 

виховання студентів. 

- Ініціювати проведення виховних, навчальних та розважальних заходів 

в стінах університету та брати в них активну участь. 

- Скасовувати рішення СК на факультетах, які не відповідають 

законодавству України, Статуту ВНЗ чи даному Положенню. 

- Висловлювати недовіру та ініціювати зміну голів СК на факультетах. 

- Не виконувати завдань, які суперечать нормам чинного законодавства, 

Статуту ВНЗ, Наказам, Розпорядженням Президента університету, даному 

Положенню, морально-етичним, духовним та релігійним вподобанням. 

 

12.Права та обов’язки заступника голови СКУ  

12.1.Обов’язки:  

- Нести відповідальність за виконання завдань, які видає голова. 

- Виконувати функції голови, в разі його відсутності. 

- Спільно із СКУ та адміністрацією керувати навчально-виховною 

роботою університету. 

- Спільно із головою чи з його дозволу контролювати діяльність СКУ, 

СК на факультетах. 

- Виконувати завдання, Адміністрації ВНЗ та голови СКУ.  

12.2.Права: 

- Ініціювати виховні, навчальні та розважальні заходи в стінах 

університету та брати в них активну участь. 

- Не виконувати завдань які суперечать нормам чинного законодавства, 

Статуту ВНЗ, Наказам, Розпорядженням Президента університету, Статуту 

СКУ, морально-етичним, духовним та релігійним вподобанням. 

- Вільно виражати свою думку та позицію. 

 

13.Права та обов’язки секретаря СКУ 

13.1.Обов’язки:  

-Ведення документації студентського комітету. 

-Забезпечення явки членів СКУ на засідання.  

-Бути присутнім на засіданні СК.  

-Виконувати завдання адміністрації університету та голови СКУ 

13.2.Права: 

-Ініціювати виховні, навчальні та розважальні заходи в стінах 

університету та брати в них активну участь. 

-Не виконувати завдань які суперечать нормам чинного законодавства, 

Статуту ВНЗ, Наказам, Розпорядженням Президента університету, Статуту 

СКБУ, морально-етичним, духовним та релігійним вподобанням. 

 



-Вільно виражати свою думку та позицію. 

 

14. Права і обов'язки членів СКУ відповідних за основні напрямки 

діяльності 

14.1.Загальні права членів комітетів: 

-Ініціювати виховні, навчальні та розважальні заходи в стінах 

університету та брати в них активну участь. 

-Не виконувати завдань які суперечать нормам чинного законодавства, 

Статуту ВНЗ, Наказам, Розпорядженням Президента університету, Статуту 

СКБУ, морально-етичним, духовним та релігійним вподобанням. 

-Вільно виражати свою думку та позицію. 

-Допомагати членам інших Сфер у разі власного волевиявлення. 

-Мати вільний доступ до всієї документації СКБУ. 

14.2Обов’язки членів комітетів: 

14.2.1Сфера культури 

-Налагоджувати культурно-масову роботу в університеті. 

-Заохочувати студентів до активної участі в культурних проектах ВНЗ. 

-Розробляти культурні заходи спільно із СКБУ та адміністрацією ВНЗ. 

-Підготовка інформації про культурно-масові заходи університету для 

розміщення її на офіційному сайті університету та сторінках в соціальних 

мережах. 

14.2.2.Сфера громадських зв’язків 

-Налагодження і підтримка зв’язків з іншими ВНЗ (міста, області, 

України). 

-Залучення студентів Буковинського університету до участі у 

культурно-масових, навчально-виховних, інтелектуальних та спортивних 

проектах, які готують молодіжні організації міста, області, України. 

-Співпраця з адміністрацією у питаннях міжнародного обміну 

студентами. 

14.2.3.Сфера спорту 

-Організація спортивних змагань та ігор серед студентів Буковинського 

університету. 

-Залучення студентів Буковинського університету до участі у 

спортивних змаганнях на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. 

-Тісна співпраця з викладачами фізичного виховання університету. 

-Пропаганда здорового способу життя серед студентів. 

14.2.4.Сфера соціального захисту студентів 

-Захист прав та інтересів студентів. 

-Допомога студентам, які мають проблеми особистого та навчального 

характеру. 

-Вивчення, шляхом опитування, анкетування пропозицій студентів 

щодо покращення життя студентів університетів. 

-За необхідності зберігати анонімність звернення. 

 

 



14.2.5.Сфера інформації 

-Підготовка та розповсюдження інформації про діяльність 

студентського комітету, головні події в університеті, країні, світі. 

-Оновлення сторінок СКБУ в соціальних мережах, та підготовка і 

подання інформації на сайт університету. 

-Розроблення проекту, та участь у створенні газети, журналу чи 

стіннівки студентського комітету. 

-Організація роботи радіо університету. 

-Організація збору аудіо-, відео- матеріалів, які пов’язані з діяльністю 

СКБУ. 

14.2.6.Сфера науки 

-Спільно з адміністрацією університету розробляти заходи. 

-Подовати інформацію про наукове життя університету, про значні 

кроки діяльності іншим членам СКУ. 

-Запроваджувати нові проекти щодо наукового життя університету. 

 

13. Відносини з ректоратом Університету та деканатами  

факультетів 

13.1.Ректорат, декани  факультетів мають право делегувати своїх 

представників для участі в роботі органів Студентського самоврядування з 

правом дорадчого голосу. СКУ зобов’язаний повідомляти ректорат та 

деканати про дату, час та місце проведення Конференції.   

13.2.Ректорат та деканати можуть проводити консультації з органами 

Студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської 

громади.  

13.3.Органи Студентського самоврядування можуть проводити 

різноманітні заходи спільно з ректоратом та деканатами.   

13.4.СКУ має право вносити на розгляд ректорату та деканатів подання 

щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Студентського 

самоврядування, запрошувати представників ректорату та деканатів на заходи, 

що проводяться під егідою Студентського самоврядування. Правління 

інформує ректорат та деканати про результати проведених заходів органами 

Студентського самоврядування та студентськими організаціями.   

 

 

РОЗДІЛ ІV 

14.Студентський комітет факультету 

14.1Студентський комітет факультету формується на студентській 

конференції факультету. 

14.2.В першу чергу обирається голова студентського комітету 

факультету. Головою студентського комітету факультету може бути студент 

відповідного факультету, який представляє свою програму діяльності, і за 

якого проголосувало більшість присутніх на конференції представників 

академічних груп факультетів. 



14.3.Після обрання голови СКФ, обирається секретар студентського 

комітету факультету. Секретарем СКФ може бути студент відповідного 

факультету, який (яка) має досвід роботи з документами і, який (яка) обраний 

(обранана) більшістю голосів присутніх представників на студентській 

конференції факультету.  

14.4.За поданням, обраного голови СКФ, обирається заступник. 

14.5Максимальна кількість членів СКФ не повинна перевищувати 12-ть 

чоловік. 

 

15.Повноваження органів студентського самоврядування 

факультету 

15.1.Представники студентської конференції факультету мають право, 

шляхом голосування, на вирішення таких питань: 

-визначення структури і повноважень ОСС факультету Буковинського 

університету; 

-обрання голови СКФ та затвердження керівного складу СКФ; 

-оцінення роботи та контроль за результатами діяльності СКФ 

попереднього скликання за звітний період; 

-прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію СКФ; 

-ухвалення Положення про ОСС на факультеті Буковинського 

університету чи внесення змін і доповнень до нього; 

-прийняття рішень та рекомендацій, які стосуються реалізації програм 

Міністерства освіти і науки України, Вченої ради університету, органів 

державної влади щодо розвитку вищої освіти в Україні. 

15.2.Обов’язками представників студентської конференції факультету є: 

-обов’язкова присутність на студентській конференції факультету; 

-представництво та захист інтересів студентів факультету 

Буковинського університету; 

-сприяння розвитку факультету Буковинського університету. 

 

16.Голова Студентського самоврядування факультету 

16.1.Голова Студентського самоврядування (далі – Голова) керує 

діяльністю та головує на засіданнях, головує на засіданнях СКФ. 

Голова складає свої повноваження з моменту оголошення Виборчою 

комісією про обрання нового Голови. 

Голова має заступника та секретаря. 

 

17.Права та обов’язки голови СКФ 

17.1.Права 

-призначати заступника голови СКФ, який виконує повноваження 

голови у випадку його відсутності; 

-делегувати частину своїх повноважень членам СКФ; 

-вносити пропозиції щодо діяльноті СКФ; 

-бути членом Вченої ради Буковинського університету; 



-впливати на формування національної свідомості та патріотичне 

виховання молоді. 

17.2.Обов’язками голови СКФ є: 

-головувати на засіданнях СКФ; 

-організовувати роботу членів СКФ. 

-представництво та захист інтересів студентів факультету  університету; 

-сприяння розвитку університету. 

 

18.Повноваження заступника СКФ 

18.1Перший заступник виконує всі повноваження Голови в разі його 

відсутності.  

18.2.Перший заступник Голови відповідно до розподілу функціональних 

повноважень: 

-розглядає конкретні питання щодо діяльності комітетів Виконавчого 

органу; 

-спрямовують та координують роботу комітетів Виконавчого органу. 

 

19.Повноваження секретаря СКФ 

19.1.Секретар СКФ призначається Головою СКФ. 

19.2.Секретар веде протоколи засідань, що підписуються ним та 

Головою, або у разі його відсутності Заступником, що виконує повноваження 

Голови. 

 

РОЗДІЛ VI 

20.Матеріально-фінансове забезпечення 

З метою реалізації завдань, покладених на Студентське самоврядування, 

СКУ має право використовувати наступні джерела матеріально-фінансового 

забезпечення:  

- Кошти, визначені Вченою радою університету;  

- Кошти та майно, надані за державними програмами;  

- Спонсорські внески;  

- Інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.   

- Адміністрація вузу, факультету; 

- Кошти, зароблені самостійно (цілком реально); 

- Фонди й донорські організації; 

 

РОЗДІЛ VII 

21.Внесення змін і доповнень до Положення 

Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою 

компетенцією Конференції. 

Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до Положення 

володіє СКУ. Третина від загального складу Правління ініціює розгляд цього 

питання на засіданні СКУ, а ініціатива має бути підтримана двома третинами 

від загального складу СКУ. 



Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на 
Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, 
присутніх на ній.

22. Порядок набуття чинності
Положення набуває чинності з моменту його затвердження на 

Конференції.

Положення про ОСС ухвалено на засіданні студентської 
конференції університету

Голова СКБУ 
Секретар СКБУ

Д.І. Мирна 
В.В. Митринюк


