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Положення про студентське самоврядування у Харківському
національному університеті будівництва та архітектури
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування
студентського самоврядування у Харківському національному університеті
будівництва та архітектури (далі ХНУБА, Університет).
1.2. Студентське самоврядування у ХНУБА є гарантованим державою правом
студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання,
віднесенні до їх повноважень.
1.2.1. Рада студентського самоврядування ХНУБА (далі РСС) - це самостійна
громадська діяльність щодо реалізації функцій управління університетом,
факультетом, гуртожитками, які визначаються ректоратом (адміністрацією),
деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами та аспірантами
університету відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентським
колективом.
1.2.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського
самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчальновиховної роботи.
1.2.3. Студентське самоврядування, відповідно до статті 40 Закону України
«Про вищу освіту» об’єднує всіх студентів університету незалежно від раси,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або
інших ознак.
1.3. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів
добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.
1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в
Університеті незалежно від курсу та форми навчання. Кожен студент має право
обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу
освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України,
Статутом ХНУБА та Положенням про студентське самоврядування у ХНУБА.
1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається
Положенням про студентське самоврядування у закладі вищої освіти (далі Положення).
1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють
роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами
студентського самоврядування інших закладів вищої освіти (далі ЗВО) та
молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або
релігійного характеру.
1.9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання
політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені
Вченою радою університету в розмірі не менш ніж 0,5% коштів спеціального
фонду університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
1.11. Органи студентського самоврядування користуються допомогою і
підтримкою ректорату та його всебічним сприянням щодо створення належних
умов для своєї діяльності (надання приміщення, меблів, оргтехніки,
забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет,
відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).
1.12.Органи студентського самоврядування вправі звертатися до адміністрації
Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань передбачених
основними напрямками діяльності студентського самоврядування.
1.13. У колегіальних органах ЗВО та його структурних підрозділах має
забезпечуватися представництво від студентського самоврядування відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» не менше як 10%.
1.14. Організація та підготовка до обрання виборних Представників із числа
студентів для участі у виборах ректора ХНУБА регламентується Положенням
про порядок обрання представників із числа студентів для участі у виборах
ректора ХНУБА (Додаток 1).
1.15. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають
свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу студента Університету
після отримання диплома бакалавра при продовженні навчання з нового
навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
1.16. За погодженням з органом студентського самоврядування у ЗВО
приймається рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на
навчання;
- переведення осіб, які навчаються в Університеті, за державним замовленням,
на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються Університеті за контрактом за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення заступника декана , проректора, якій відповідають за роботу зі
студентами;
- поселення осіб, які навчаються у ЗВО, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації
особистості Студентів і формування у них організаторських навичок,
лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність
органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання
духовності та культури Студентів, інтенсифікацію процесів зростання
соціальної активності у студентському середовищі.
2.2. Основними завданнями органів самоврядування студентів Університету є:
(1) забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
(2) контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів;
(3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
(4) пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання
вчиненню студентами правопорушень;
(5) сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів;
(6) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
(7) співробітництво з органами студентського самоврядування інших ЗВО;
(8) сприяння працевлаштуванню випускників Університету;
(9) забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
(10) забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
(11) забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової,
юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами
Університету);
(12) представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих
органах ЗВО та їхніх структурних підрозділів;
(13) залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських
роботах щодо благоустрою території Університету та студентських
гуртожитків;
(14) контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне
реагування на випадки їх порушення;
(15) участь у роботі стипендіальної комісії;
(16) організація та координація роботи органів студентського самоврядування в
гуртожитках, на факультетах;
(17) співпраця з адміністрацією Університету, факультетів, комендантами
гуртожитків, кураторами академічних груп, завідуючими кафедр та іншими
структурними підрозділами Університету;
(18) організація та координація роботи органів студентського самоврядування
нижчих рівнів.
3. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування
3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, його
структурних підрозділів: факультетів, курсу, академічної групи, груп за
спеціальностями, гуртожитку.
3.1.1. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх
формування (шляхом прямого таємного голосування) та термін повноважень
визначаються Положенням про студентське самоврядування в Університеті.
3.1.2. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування
створюється на рівні академічної групи.
3.2. В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

(1) Конференція студентів ХНУБА;
(2) Конференції та Загальні збори студентів факультетів Університету;
(3) Рада студентського самоврядування Університету (далі РССУ);
3.3. Вищим представницьким органом студентського самоврядування є
Конференція студентів ХНУБА, що в межах своєї компетенції має право на
визначення загальних засад функціонування органів студентського
самоврядування в Університеті та контроль за діяльністю РССУ, а також інших
органів студентського самоврядування Університету, зазначених в статті 3.2
цього Положення.
3.3.1. Конференція студентів ХНУБА:
- обирає голову Ради студентського самоврядування ХНУБА та припиняє його
повноваження;
- не менше одного разу на рік (протягом звітного місяця) заслуховує звіт
Голови Ради студентського самоврядування ХНУБА про роботу Ради;
- визначають порядок обрання представників із складу Студентів до вищого
колегіального органу громадського самоврядування, Вченої Ради Університету
та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференцій
Університету);
- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського
самоврядування університету;
- на Конференцію можуть бути запрошенні представники адміністрації
Університету, які мають право брати участь в обговоренні питань, з правом
голосу, в разі схвалення цього більшістю;
- затверджує документи університету, що стосуються діяльності РСС.
3.3.2Порядок проведення Конференції визначається Регламентом, який
затверджується Конференцією.
3.3.3. Делегатів на Конференцію обирають на Конференціях студентів
факультетів, за нормою представництва, яку визначає Рада студентського
самоврядування Університету. Кількість делегатів має бути пропорційна
кількості студентів факультету. Загальна кількість делегатів має складати не
менше 1% від кількості студентів університету. В разі присутності менше ніж
дві треті заявлених до участі в конференції делегатів - вважати конференцію
неправомочною.
3.3.4. Головою Конференції є голова РСС або обраний Конференцією.
3.3.5. Секретарем конференції студентів Університету є секретар РССУ або, в
разі його відсутності або припинення повноважень, обраний конференцією
студентів Університету його делегат.
3.3.6. Секретар конференції фіксує хід конференції протоколом, який
підписується головою та секретарем конференції. Копія протоколу конференції
направляється до адміністрації Університету.
3.3.7. Позачергова Конференція скликається на вимогу голови РСС або двох
третин загальної кількості членів РСС шляхом подачі письмової заяви на ім’я
Голови РСС, або в інших випадках, якщо це передбачено даним Положенням.
3.4. Рада студентського самоврядування ХНУБА- вищий виконавчий орган
студентського самоврядування, який підзвітний Конференції.

3.4.1. РССУ є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює практичну
діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в Університеті.
3.4.2. Членами РССУ є:
(1) Голова РССУ;
(2) Заступник Голови РССУ;
(3) Секретар РССУ;
(4) Голови студентських Комітетів факультетів;
(5) Керівники секторів (за необхідністю).
3.4.3. Засідання РССУ проводяться не менше одного разу на місяць і
вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа
обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою
більшістю голосів
3.4.4. Засідання РССУ проводить голова РССУ або, за його дорученням,
перший заступник або обраний конференцією член президіума.
3.4.5. На засіданнях РССУ можуть бути присутні представники адміністрації
Університету, які мають право брати участь в обговоренні питань, з правом
голосу, в разі схвалення цього більшістю.
3.4.6. Секретар РССУ фіксує хід засідання протоколом, який підписується
головою (першим заступником) та секретарем.
3.5. Рада студентського самоврядування Університету:
– ухвалює Положення про студентське самоврядування в Університеті,
повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського
самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну
діяльність органів студентського самоврядування;
–
формує і затверджує склад виконавчого органу студентського
самоврядування, визначає термін їх повноважень;
– не менше одного разу на рік (у звітний місяць) заслуховують звіти органів
студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
- делегує представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві
освіти і науки України та в інші органи студентського самоврядування
обласного та всеукраїнського рівня;
– розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені
основними завданнями органів студентського самоврядування;
- проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;
- спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та
науково-дослідній роботі;
- сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;
- встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів України та інших країн;
- координує діяльність органів студентського самоврядування на рівнях
факультету, інституту, студмістечка;
- інформує студентів Університету про свою діяльність;
- приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм;
- здійснює інші повноваження передбачені цим Положенням;
- створює та ліквідовує комісії РСС за поданням Голови;

може випускати власне студентське видання в електронному або
друкованому вигляді, діяльність якої визначається окремим положенням, що
приймається на засіданні РСС;
- для впорядкування своєї діяльності може приймати Положення про РСС, що
не суперечить цьому Положенню.
3.5.1. Прийняті на засіданні РСС рішення є обов’язковими до виконання всіма
членами РСС. Узгоджуються з адміністрацією відповідних рівнів та підрозділів.
3.6. Голова РСС обирається з числа студентів Університету таємним
голосуванням строком на 1 рік конференцією студентів більшістю голосів з
числа присутніх делегатів (в разі виконання пункту 3.3.3. про наявність
кворуму).
3.7. Голова Ради студентського самоврядування Університету:
(1) представляє інтереси студентів Університету та РСС в усіх органах,
організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень;
(2) організовує роботу РСС та несе відповідальність за ефективність його
діяльності;
(3) серед членів РСС може призначати заступників;
(4) делегує свої повноваження заступнику;
(5) входить до складу Вченої ради Університету, Ради з організації виховної
діяльності, Науково - Методичної Ради, Приймальної комісії, стипендіальної
комісії та може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та
комісій ЗВО;
(6) координує роботу голів Комітетів студентського самоврядування
факультетів, гуртожитків, керівників секторів роботи РСС;
(7) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів
студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;
(8) в межах своїх повноважень на виконання рішень РСС видає усні та письмові
розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського
самоврядування в Університеті;
(9) координує роботу секторів РСС;
(10) не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів
Університету про діяльність РСС;
(11) організовує проведення конференцій студентів Університету та засідань
РСС;
(12) виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією
студентських заходів, акцій і програм.
3.8. Повноваження голови РСС припиняються достроково у разі:
(1) складення повноважень за його особистою заявою;
(2) втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в
статті 1.14;
(3) висловлення недовіри конференцією студентів Університету у зв’язку з
визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші
обставини, що унеможливлюють виконання головою РСС своїх обов’язків.
3.9. У разі дострокового припинення повноважень голови РСС виконання його
обов’язків на період до обрання нового голови РСС покладається на заступника
голови РСС, а в разі його відсутності – на обраного на засіданні члена РСС.

3.10. Після припинення повноважень у зв’язку із закінченням його терміну
голова РСС виконує свої обов’язки до обрання нового голови РСС.
3.11. Виконуючий обов’язки голови РСС зобов’язаний скликати та провести
конференцію студентів Університету для проведення виборів голови РСС на
протязі двох місяців.
3.12. Заступник голови РСС призначається конференцією студентів
Університету за поданням голови РСС на період до кінця терміну повноважень
голови РСС.
3.13.Секретар РСС призначається конференцією студентів Університету за
поданням голови РСС на період до кінця терміну повноважень голови.
3.14. Секретар РСС:
(1) веде протоколи засідань РСС, Конференції студентів Університету;
(2) готує і разом з головою РСС підписує витяги з протоколів;
(3) реєструє вхідні та вихідні документи РСС;
(4) за дорученням голови РСС, його першого заступника або за рішенням РСС
готує документи для підпису;
(5) відповідає за документообіг РСС.
3.15. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою
організацією студентів та керівництвом ХНУБА може укладатись угода про
співробітництво.
3.16. Рада студентського самоврядування Університету може мати власну
символіку.
3.17. Для ефективного функціонування РСС, виконання рішень конференції
студентського колективу Університету, рішень, прийнятих на засіданнях РСС,
створюються сектори РСС за напрямами:
Організаційно-творчий сектор
Ціль сектора: проведення заходів культурно-масового характеру і сприяння
змістовному відпочинку студентів у вільний час.
Завдання:
- підтримка студентських творчих ініціатив;
- організація культурно-масових заходів;
- залучення більшої кількості молоді до діяльності студентського
самоврядування;
- організація дозвілля студентів;
- проведення інтелектуальних ігор;
- участь у міських заходах культурно-масового характеру;
- залучення студентів до волонтерських, благодійних акцій.
Сектор по зовнішньому співробітництву
Ціль сектора: розширення світогляду студентів і підвищення рівня знання
іноземних мов, а також традицій, звичаїв іноземних держав через спілкування
на іноземних мовах і участь у програмах міжнародного обміну студентів.
Завдання:
- Співробітництво з органами студентського самоврядування інших
навчальних закладів.
- Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

- Участь у зборах та конференціях, присвячених розвитку та організації
студентського самоврядування в інших вищих навчальних закладах.
Сектор зв'язків із громадськістю
Ціль сектора: ознайомлення студентів з діяльністю студентського
самоврядування, підвищення іміджу студентської організації
Завдання:
- своєчасне інформування студентів про заходи Ради студентського
самоврядування для їхнього залучення до активної суспільної діяльності;
- презентація проектів РССУ;
- популяризація громадської діяльності, формування елементів корпоративної
культури;
- відображення, освітлення заходів РССУ в ЗМІ та Internet-порталах.
Спортивно-оздоровчий сектор
Ціль сектора: формування навичок здорового способу життя, фізичного
розвитку, популяризація спорту і туризму, сприяння активному відпочинку
студентів.
Завдання:
- пропаганда здорового способу життя, запобігання вживання студентами
алкоголю, наркотиків, паління, тощо.;
- надання молоді повної та достовірної інформації з питань репродуктивного
здоров'я, профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІД;
- організація та проведення спортивно-масових заходів;
- організація туристичних поїздок, екскурсій;
- проведення розважальних заходів;
Учбово-науковий сектор – «Студентське наукове товариство ХНУБА»
Ціль сектора: формування наукових інтересів, розкриття творчого потенціалу і
здібностей, поліпшення професійної підготовки студентів ХНУБА.
Завдання:
- розкриття і розвиток дарування студентів у різних напрямках наукової
діяльності, розвиток творчого мислення;
- набуття студентами досвіду організації проведення й участі в науководослідній роботі, наукових дискусіях і конференціях;
- залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або
колективної науково-дослідної роботи;
- встановлення дружніх зв'язків зі студентськими науковими організаціями
Харкова, України та країн зарубіжжя.
Житлово-господарчій сектор
Ціль сектора: Організація та координація роботи органів студентського
самоврядування в гуртожитках.
Завдання:
- організація робіт з благоустрою гуртожитків;
- організація чергування студентів у гуртожитках;
- створення умов відпочинку студентів у гуртожитку.
3.22. Сектори (комісії) РСС виконують доручення голови РСС та рішення,
прийняті на засіданнях РСС.

3.23. Керівника сектору (комісії) обирають серед числа студентів Університету
на засіданнях РСС за поданням голови РСС, простою більшістю голосів
строком на один рік. Членів секторів (комісії) обирають серед числа студентів
Університету на засіданнях РСС за поданням керівника сектору (комісії). За
рішенням РСС члени сектору (комісії) можуть призначатись керівником
сектору (комісії).
3.24. Голова Сектору (комісії):
(1) проводить збори сектору, на яких вирішуються питання, пов’язані з
роботою сектору;
(2) організовує роботу сектору;
(3) серед членів сектору може обирати свого заступника;
(4) відповідає за виконання доручень голови та рішень РСС;
(5) для виконання завдань сектору видає розпорядження, обов’язкові для
виконання всіма членами сектору;
6) звітує голові РСС про роботу сектору не рідше ніж раз на два місяці.
3.25. Повноваження керівника сектору РСС припиняються достроково у разі:
(1) складення повноважень за його особистою заявою;
(2) втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому в
статті 1.14.;
(3) рішенням РСС на вимогу більшості членів сектору, у зв’язку з визнанням
його роботи незадовільною або через інші обставини, що унеможливлюють
виконання головою РССУ своїх обов’язків.
4. Студентське самоврядування на факультетах, в гуртожитку
4.1. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті
визначається Положенням про студентське самоврядування на факультеті, що
не суперечить цьому Положенню.
4.2. Вищим представницьким органом студентського самоврядування є
конференція студентів факультету, яка в межах своєї компетенції має право на
визначення загальних засад функціонування органів студентського
самоврядування на факультеті
та контроль за діяльністю Комітету
студентського самоврядування факультету, гуртожитку (СКФ, СКГ).
4.3. Загальна кількість делегатів конференції студентів факультету визначається
з урахуванням рівного представництва не менш, ніж по одному чоловіку від
кожної академічної групи факультету. Делегати на конференцію студентів
факультету обираються на загальних зборах академічної групи (зазвичай
староста групи).
4.4. Загальна кількість делегатів конференції студентів гуртожитку за
факультетами визначається з урахуванням рівного представництва не менш,
ніж по 10% від загальної кількості мешканців студентського гуртожитку.
Делегати на конференцію студентів гуртожитку обираються на загальних
зборах студентів гуртожитку окремого факультету.
4.5. На конференції студентів факультету (гуртожитку) можуть бути присутні
представники керівництва факультету (РСС) з правом голосування.

4.6. Конференція студентів факультету (гуртожитку) вважається правомочною,
якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів.
Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів.
4.7. Конференція студентів факультету (гуртожитку):
(1) ухвалює Положення про студентське самоврядування на факультеті
(гуртожитку);
(2) визначає основні напрямки діяльності органів студентського
самоврядування факультету (гуртожитку);
(3) розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені
основними завданнями органів студентського самоврядування;
(4) обирає голову та секретаря СКФ (СКГ) та припиняє їх повноваження;
(5) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови СКФ (СКГ) про роботу
СКГ (СКФ);
(6) оцінює стан студентського самоврядування на факультеті (гуртожитку) та
ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;
(7) здійснює інші повноваження передбачені Положенням про студентське
самоврядування на факультеті (гуртожитку).
4.8. Конференція студентів факультету обирає делегатів на конференцію
студентського колективу Університету в кількості більше 1% від загальної
кількості студентів факультету строком рік
4.9. Конференція студентів факультету (гуртожитку) скликається на вимогу
голови СКФ (СКГ) або двох третин загальної кількості членів СКФ (СКГ) або
однієї четвертої загальної кількості делегатів конференції студентів факультету
(гуртожитку) шляхом подачі спільної письмової заяви на ім’я голови СКФ
(СКГ).
4.10. Головою конференції студентів факультету (гуртожитку) є голова СКФ
(СКГ) або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний
конференцією студентів факультету (гуртожитку) його делегат.
4.11. Секретарем конференції студентів факультету (гуртожитку) є секретар
СКФ (СКГ) або, в разі його відсутності або припинення повноважень, обраний
конференцією студентів факультету (гуртожитку) його делегат.
4.12. Секретар конференції факультету (гуртожитку) фіксує хід конференції
протоколом, який підписується головою та секретарем конференції. Копія
протоколу конференції направляється до адміністрації факультету (гуртожитку)
та РССУ.
4.13 Порядок проведення конференції студентів факультету (гуртожитку)
визначається Регламентом, який затверджується конференцією студентів
факультету (гуртожитку).
4.14. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування на факультеті
(в гуртожитку) є СКФ (СКГ), який підзвітний конференції студентів факультету
(гуртожитку).
4.15. СКФ (СКГ) є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює
практичну діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в
Університеті.
4.16. Склад та повноваження СКФ (СКГ) визначаються Положенням про
студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку).

4.17. СКФ (СКГ) приймає рішення простою більшістю голосів на своїх
засіданнях, які вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини
загальної кількості членів СКФ (СКГ).
4.18. На засіданнях СКФ (СКГ) може бути присутній представник адміністрації
факультету (РССУ), який може брати участь в обговоренні питань, з правом
голосування.
4.19. Засідання СКФ (СКГ) веде голова СКФ (СКГ) або, якщо це передбачено
Положенням про студентське самоврядування на факультеті (в гуртожитку),
перший заступник.
4.20. Голова СКФ є членом Вченої Ради факультету. Голова СКГ є членом
комісії студмістечка по поселенню.
4.21. Голова СКФ (СКГ):
(1) представляє інтереси студентів факультету (гуртожитку) та СКФ (СКГ) в
усіх органах Університету при здійсненні своїх повноважень;
(2) організовує роботу СКФ (СКГ) та несе відповідальність за ефективність
його діяльності;
(3) координує роботу голів органів студентського самоврядування нижчих
рівнів;
(4) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету
та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї
діяльності;
(6) в межах своїх повноважень на виконання рішень СКФ (СКГ) видає усні та
письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами
студентського самоврядування на факультеті (гуртожитку);
(7) не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів
факультету (гуртожитку) про діяльність СКФ (СКГ);
(8) організовує проведення конференцій студентів факультету (гуртожитку);
(9) виконує доручення адміністрації факультету (РССУ), пов’язані з
організацією студентських заходів, акцій і програм;
(10) виконує інші функції, що передбачені Положенням про студентське
самоврядування на факультеті (в гуртожитку).
5. Умови діяльності органів студентського самоврядування. Співпраця з
адміністрацією Університету.
5.1. Рада студентського самоврядування ХНУБА є вищим органом
студентського самоврядування по реалізації самостійної громадської діяльності
студентів університету.
5.2. Органи студентського самоврядування мають право:
(1) отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію,
необхідну для виконання своїх завдань;
(2) звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації
відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів
стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та
отримувати відповідь щодо порушених питань;

(3) вести конструктивний діалог з адміністрацією відповідного рівня щодо дій
посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського
самоврядування, якщо вони порушують права студентів.
5.3. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
(1) забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню
студентами своїх обов’язків;
(2) порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
(3) звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
(4) сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
(5) координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими
об’єднаннями, осередками тощо;
(6) узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення
про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на
засіданнях колегіальних та робочих органів Університету.
5.4. Адміністрації Університету, факультетів мають право:
(1) отримувати інформацію про діяльність органів студентського
самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про
поточну діяльність тощо);
(2) скликати позачергову конференцію студентів у випадках недотримання
органами студентського самоврядування Статуту Університету або Положення
про органи студентського самоврядування.
(3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах,
конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
5.5. Адміністрація Університету, факультетів, гуртожитків зобов’язані:
(1) створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського
самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними
меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо.
(2) інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення
щодо життєдіяльності студентів;
(3) надавати інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та
інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування.
5.6. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування
здійснюється за рахунок:
5.6.1. Цільових коштів університету, спрямованих на основну діяльність
студентського самоврядування згідно чинного законодавства.
5.6.2. Спонсорських коштів;
5.6.3. Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги, або добровільних пожертвувань;
5.7. Адміністрація університету, факультетів та гуртожитків всебічно сприяє
роботі органам студентського самоврядування університету на всіх рівнях.

6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування
6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами
студентського самоврядування ЗВО інших країн, міжнародними студентськими
організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах
визначених повноважень.
6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має
відбуватися за погодженням з адміністрацією ЗВО.
6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти
формуванню позитивного іміджу ЗВО та держави.
7. Додаткові положення
7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження
конференцією студентів Університету та має бути оприлюднене на офіційному
сайті університету протягом двох тижнів.
7.2. Протягом трьох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього
положення робота РССУ, СКФ та СКГ має бути приведена у відповідність до
цього Положення.
7.3. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситись
адміністрацією університету та студентськими радами відповідних рівнів.
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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Статуту Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі - ХНУБА), «Положення про студентське самоврядування
Харківського національного університету будівництва та архітектури (далі самоврядування)». Регламентує порядок обрання представників із числа
студентів, які навчаються в ХНУБА та мають право брати участь у виборах
ректора ХНУБА (далі – Представники), з метою забезпечення демократичності,
прозорості та відкритості виборів ректора ХНУБА.
1.2. Представники обираються шляхом прямих таємних виборів.
1.3. Організацію та підготовку обрання виборних Представників із числа
студентів для участі у виборах ректора ХНУБА здійснює Рада студентського
самоврядування Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі - РСС) та Первинна профспілкова організація студентів та
аспірантів Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі - ППОС).
1.4. Кількість Представників, які мають право брати участь у виборах
ректора, складає не менше ніж 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у
виборах згідно з ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту». Квоти
представництва студентів для участі у виборах ректора ХНУБА визначає і
доводить до органів студентського самоврядування ХНУБА Організаційний
комітет з проведення виборів ректора Харківського національного університету
будівництва та архітектури (далі – Організаційний комітет).
1.5. Усі студенти, які навчаються в ХНУБА, мають рівні права та можуть
обирати та бути обраними до числа Представників. Студенти очної (денної)
форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними
працівниками ХНУБА, беруть участь у виборах за квотою представництва
студентів ХНУБА.
1.6. Представники обираються на один процедурний період виборів
ректора ХНУБА. У разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися,
Представники зберігають свої представницькі повноваження до того часу, доки
вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік.
1.7. Для забезпечення процесу обрання Представників формується
виборча комісія студентів Харківського національного університету
будівництва та архітектури (далі – Комісія). Комісія обирається шляхом
відкритого голосуванням на Конференції студентів ХНУБА та керується у
своїй діяльності даним Положенням.
1.8. Члени Комісії на першому засіданні обирають зі свого складу голову,
заступника голови та секретаря.
1.9. Засідання Комісії проводяться за ініціативою голови Комісії або
більшості членів Комісії.
1.10. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх
членів Комісії відкритим голосуванням. Рішення Комісії є правомочним, якщо
на її засіданні присутні 2/3 складу Комісії. Рішення Комісії оформлюється
протоколами, які підписують головуючий та секретар.

1.11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює РСС та ППОС.
1.12. Комісія:
1.12.1. Складає графік проведення зборів для виборів Представників.
1.12.2. Встановлює загальну кількість (квоту) виборних Представників
для кожних зборів, пропорційно до кількості студентів, які приймають в них
участь, на основі документів щодо загальної кількості Представників від
університету, що надані Організаційним комітетом. При цьому враховуються
студенти очної (денної) форми навчання, які на момент проведення виборів є
одночасно штатними працівниками ХНУБА та беруть участь у виборах за
квотою представництва студентів ХНУБА.
1.12.3. Забезпечує виборчі дільниці по виборам Представників
скриньками для таємного голосування. Скриньки мають бути опечатані та
скріплені підписом голови Комісії.
1.12.4. Затверджує форму бюлетеня для голосування.
1.12.5. Підсумовує результати проведення прямих таємних виборів
Представників на зборах, складає протокол та узагальнений список обраних
Представників для участі у виборах ректора у вигляді додатку до протоколу,
зберігає протоколи щодо результатів таємного голосування з обрання
представників від студентів для участі у виборах ректора ХНУБА (додаток 2).
1.13. Адміністрація університету та факультетів сприяє організації та
проведенню виборчого процесу Представників.
1.14. Адміністрація університету та факультетів не має права втручатися
в процес обрання Представників.
2. Підготовка до проведення виборів
2.1. Підготовку та проведення виборів Представників здійснює Комісія.
2.2. Комісія:
2.2.1. Складає списки студентів, які можуть брати участь у зборах.
2.2.2. Скликає збори студентів, на яких, за поданням від РСС факультетів
та профбюро студентів факультетів або шляхом самовисунення, збори
формують та затверджують список кандидатів для внесення у бюлетень для
голосування. Рішення про включення до бюлетеня кандидатур для обрання
представників збори приймають шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів. Кількість претендентів на обрання, внесених до бюлетеня,
не може бути меншою ніж кількість Представників, визначених квотою. На
зборах повинні бути присутні не менше ніж 5% студентів, від загальної
кількості студентів, які можуть брати участь у зборах.
2.2.3. Оприлюднює інформацію про дату, час і місце проведення зборів не
пізніше ніж за два календарні дні до дати їх проведення на інформаційних
ресурсах факультету (дошки оголошень, веб-сайти тощо).
2.2.4. Виготовляє бюлетені для таємного голосування. Кількість
бюлетенів не може перевищувати кількість студентів, які можуть брати участь
у зборах. Бюлетені посвідчуються підписом голови та секретаря Комісії.

3. Проведення виборів та встановлення результатів
3.1. Член Комісії на основі списку студентів, які можуть брати участь у
голосуванні, здійснює видачу бюлетеня для голосування за умов пред’явлення
виборцем студентського квитка або іншого документа, що посвідчує особу.
Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого
прізвища підпис у списку студентів.
3.2. Бюлетень для голосування заповнюється особою, що бере участь у
голосуванні. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування, має право скористатися допомогою іншої особи.
3.3. У бюлетені для голосування студент проставляє позначку (“+”) або
іншу, що засвідчує волевиявлення навпроти прізвища кандидата у виборні
Представники. Кількість позначок не повинна перевищувати кількість
Представників, визначених квотою.
3.4. Голова Комісії перед початком підрахунку голосів надає для огляду
членам комісії скриньки для голосування та список студентів, які отримали
бюлетені. Скриньки мають бути неушкоджені, а кількість бюлетенів не може
перевищувати кількість студентів, які отримали бюлетені.
3.5. Підрахунок голосів членами Комісії розпочинається одразу після
завершення голосування, без перерви, закінчується після складення та
підписання протоколу про результати голосування. Під час підрахунку голосів
в приміщенні мають право перебувати тільки члени Комісії.
3.6. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування
бюлетенів, кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, та
кількість недійсних бюлетенів.
3.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним:
- якщо у бюлетені зроблено позначки, кількість яких перевищує
встановлену квоту Представників.
- якщо у бюлетені не зроблено жодної позначки;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
У спірних питаннях, щодо визначення бюлетеня недійсним, рішення
приймаються шляхом відкритого голосування членів Комісії.
3.8. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що
складається у двох примірниках, кожен з яких підписує голова та секретар
Комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованим у
протоколі, член Комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка
додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.
3.9. Обраними вважаються кандидати, які набрали більшість голосів
студентів, які взяли участь у виборах Представників.
3.10. Кількість Представників не повинна перевищувати встановлену
квоту.
3.11. У випадку, коли претенденти до складу Представників набрали
однакову найменшу кількість голосів і їх обрання призведе до перевищення
встановленої квоти, серед них проводиться другий тур виборів. Комісія
повторно виготовляє бюлетені з внесенням відповідних кандидатур, після чого
проводиться процедура голосування, аналогічно попередній.

3.12. Вибори Представників вважаються такими, що відбулися, якщо за їх
результатами буде обрано кількість Представників, визначених квотою.
3.13. Уся виборча документація (бюлетені та списки студентів),
запаковані у конверт, що опечатаний та підписаний всіма членами Комісії;
протокол засідання Комісії щодо результатів таємного голосування з обрання
представників від студентів для участі у виборах ректора ХНУБА передається
голові Комісії.
3.14. За результатами виборів Представників на усіх зборах Комісія
проводить підсумкове засідання, за результатами якого складається протокол у
двох примірниках, один з яких передається Організаційному комітету не
пізніше за 25 днів до дати виборів ректора. Разом з протоколом
Організаційному комітетові передаються документація, пов'язана з
проведенням виборів Представників, у тому числі запаковані і опечатані
конверти з бюлетенями для голосування.
3.15. Узагальнений список обраних Представників для участі у виборах
ректора формується у алфавітному порядку та є додатком до протоколу
підсумкового засідання Комісії. Кожен аркуш узагальненого списку обраних
Представників засвідчується підписом голови Комісії.

Додаток 2
ПРОТОКОЛ
Засідання виборчої Коміciї студентів на зборах:_________________________
щодо результатів таємного голосування з обрання Представників від студентів
для участі у виборах ректора ХНУБА
«___» _________ 201__ року
м. Харків
у складі:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ встановила:
Балотувалися кандидатури:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
На зборах були присутні _________ із ________ загальної кількості студентів.
Виготовлено бюлетенів:______ Роздано бюлетенів:______
Виявилося бюлетенів в ypні: _________ Визнано недійсними _____________
Результати голосування щодо кандидатур Представників з числа студентів
для участі у виборах ректора ХНУБА.
№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

За

1.
2.
3.
4.
5.
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