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І. Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів
самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів
студентів, а також брати участь в управлінні Харківським національним
аграрним університетом імені В.В. Докучаєва (далі – ХНАУ).
Студентське самоврядування ХНАУ є невід’ємною частиною його
громадського самоврядування.
1.2.

Студентське

самоврядування

здійснюється

відповідно

до

Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту
ХНАУ, Положення про студентське самоврядування ХНАУ та інших актів,
прийнятих відповідно до нього.
1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів
студентів, забезпечення їх участі в управлінні ХНАУ, а також створення
можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства,
сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.
1.4. Основними завданнями студентського самоврядування є:
1.4.1. захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією
ХНАУ, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх
посадовими і службовими особами;
1.4.2. участь в управлінні ХНАУ, зокрема через представників у
керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування
ХНАУ;
1.4.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
1.4.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;
1.4.5. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної)
допомоги студентам;
1.4.6. залучення студентства ХНАУ до формування та реалізації
державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;

1.4.7. співробітництво із студентським самоврядуванням інших ВНЗ,
громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність
яких має політичне чи релігійне спрямування).
1.5. Органи студентського самоврядування ХНАУ мають право:
1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;
1.5.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку,
встановленому законодавством та статутом ХНАУ;
1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
освіти;
1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів
ХНАУ, його структурних підрозділів;
1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності,
приймати відповідні акти з цього питання;
1.5.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та
організації навчального процесу;
1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ХНАУ, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей
студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності
студентів ХНАУ;
1.5.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для
здійснення своїх повноважень;
1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань
діяльності ХНАУ;
1.5.11.

розпоряджатися

майном

та

коштами,

виділеними

в

установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;

1.5.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень,
визначених чинним законодавством.
1.6. Органи студентського самоврядування ХНАУ зобов’язані звітувати
(не менше одного разу на рік) про свою діяльність, в тому числі фінансову,
перед вищим органом студентського самоврядування ХНАУ.
1.7. Органи студентського самоврядування проводять свою діяльність на
рівні факультету, гуртожитку і ХНАУ:
1.7.1. органами студентського самоврядування на рівні ХНАУ є:
- загальні збори студентів ХНАУ (вищий орган студентського
самоврядування ХНАУ);
- виконавчий орган студентського самоврядування ХНАУ (Об'єднана
рада студентського самоврядування ХНАУ, далі – ОРСС);
- контрольно-ревізійна комісія.
1.7.2. структура органів студентського самоврядування, що діють у
ХНАУ, визначається цим Положенням;.
1.7.3. порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках
та на факультетах ХНАУ визначається окремими Положеннями, які
затверджуються загальними зборами студентів ХНАУ.
1.8. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу
органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого
голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10% студентів ХНАУ.
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть
перебувати на посаді не більше як два строки.
ІІ. Загальні збори студентів ХНАУ
2.1. Загальні збори студентів ХНАУ є вищим органом студентського
самоврядування ХНАУ.

2.2. Загальні збори студентів ХНАУ:
2.2.1. ухвалюють положення про студентське самоврядування ХНАУ,
факультету, гуртожитку, визначають структуру, повноваження та порядок
проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування на всіх рівнях;
2.2.2. заслуховують звіти виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
2.2.3. обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів;
2.2.4. затверджують процедуру використання майна та коштів
студентського самоврядування ХНАУ, підтримання студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
2.2.5.

затверджують

кошторис

витрат

органів

студентського

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про
його виконання;
2.2.6. скасовують рішення ОРСС ХНАУ та студентської ради
факультетів і гуртожитків у разі їх невідповідності чинному законодавству,
Статутові ХНАУ, цьому Положенню;
2.2.7. встановлюють порядок обрання представників студентів для
участі у виборах керівника ХНАУ;
2.2.9. приймають рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю
студентського самоврядування ХНАУ.
2.3. Загальні збори студентів скликаються як чергові так і позачергові:
2.3.1. періодичність проведення чергових загальних зборів студентів не
менше одного разу на рік.
2.3.2. позачергові загальні збори студентів скликаються на вимогу:
- не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів ХНАУ;
- ОРСС ХНАУ;
- контрольно-ревізійної комісії.
2.4. Порядок проведення загальних зборів студентів ХНАУ:

2.4.1. перед початком загальних зборів студентів ХНАУ здійснюється
реєстрація учасників та видача їм мандатів;
2.4.2. на початку загальних зборів студентів ХНАУ із числа делегатів
обирається головуючий, секретар та лічильна комісія загальних зборів (у
складі не менше трьох осіб);
2.4.3. обговорення питань на загальних зборах студентів ХНАУ
відбувається відповідно до затвердженого ними порядку денного. До порядку
денного позачергових загальних зборів студентів ХНАУ обов’язково
включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про їх
скликання. На пропозицію учасників до порядку денного загальних зборів
студентів ХНАУ можуть бути включені також інші питання;
2.4.4. загальні збори студентів ХНАУ проводиться гласно і відкрито. За
рішенням загальних зборів студентів ХНАУ право виступу на них може бути
надано представникові адміністрації ХНАУ.
2.4.5. рішення на загальних зборах студентів ХНАУ приймаються
шляхом прямого відкритого голосування учасників (шляхом підняття
мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим
Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх
делегатів. Учасники голосують особисто, передання права голосу на загальних
зборах іншій особі не допускається.
Рішення загальних зборів студентів ХНАУ вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх студентів.
У разі прийняття рішення на загальних зборах студентів ХНАУ шляхом
таємного

голосування

виготовлення

бюлетенів,

проведення

такого

голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати
таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який
підписується усіма її членами;
2.4.6. загальні збори студентів ХНАУ протоколюються. Ведення
протоколу покладається на секретаря загальних зборів. Протокол складається

упродовж трьох днів з дня проведення загальних зборів студентів ХНАУ та
підписується головуючим та секретарем загальних зборів.
ІІІ. Виконавчі органи студентського самоврядування
3.1. Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на
рівні ХНАУ (ОРСС), на рівні факультетів та у гуртожитках (студентські ради).
3.2.

ОРСС ХНАУ складається із:

- голови ОРСС, який обирається шляхом прямого таємного голосування
на загальних зборах студентів ХНАУ;
- заступника голови ОРСС, якого призначає голова ОРСС з числа
студентів, що входять до складу ОРСС;
- секретаря, якого призначає голова ОРСС з числа студентівХНАУ;
- голів студентських рад факультетів, які обираються шляхом прямого
таємного голосування на загальних зборах студентів відповідного факультету;
- голів студентських рад гуртожитків, які обираються шляхом прямого
таємного голосування на загальних зборах мешканців гуртожитків ХНАУ.
3.3.

Склад студентських рад факультетів та гуртожитків визначається

окремими Положеннями.
3.4. Виборчий процес на виборах голови ОРСС та студентських рад
факультетів і гуртожитків передбачає такі етапи:
-

оголошення про початок виборчого процесу (не пізніше ніж за 15

днів до дати проведення виборів);
-

висунення та реєстрація кандидатів (закінчується за три дні до

дати проведення виборів);
-

вибори (не пізніше 31 жовтня);

-

встановлення та оголошення результатів виборів (не пізніше

наступного дня після дати проведення виборів).
3.5.

ОРСС ХНАУ:

3.5.1. представляє інтереси студентів

ХНАУ

у відносинах із

адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями,
клопотаннями, скаргами;
3.5.2. сприяє покращенню рівня навчального процесу у ХНАУ;
3.5.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування у ХНАУ;
3.5.4. надає студентам, студентським організаціям (ініціативам)
підтримку в погодженні із адміністрацією ХНАУ організаційних питань,
пов’язаних

із

проведенням

просвітницьких,

наукових,

спортивних,

оздоровчих та інших заходів;
3.5.5. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку
студентського самоврядування ХНАУ;
3.5.6. погоджує:
- рішення про призначення проректорів ХНАУ;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку ХНАУ в частині, що
стосується осіб, які навчаються;
- переведення осіб, які навчаються у ХНАУ за державним замовленням,
на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
- переведення осіб, які навчаються у ХНАУ за контрактом за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
- діяльність студентського містечка та гуртожитків для проживання осіб,
які навчаються у ХНАУ;
3.5.7. оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність
адміністрації ХНАУ, якщо вони порушують права та законні інтереси
студентів;
3.5.8. бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та
обов’язків студентів;
3.5.9.

здійснює

поточне

керівництво

студентського самоврядування ХНАУ;

фінансовою

діяльністю

3.5.10. інформує студентів ХНАУ про свою діяльність;
3.5.11. створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних
питань, встановлює порядок їх діяльності;
3.5.12. вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих,
регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських
об’єднань, спілок та союзів і укладає з ними відповідні угоди;
3.5.13. представляє студентське самоврядування ХНАУ в органах
місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та
міжнародних громадських організаціях;
3.5.14. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та
іншими актами.
3.6. Засідання ОРСС:
3.6.1. основною формою діяльності ОРСС є його засідання. Чергові
засідання проводяться не менше одного разу на місяць. У разі необхідності
скликаються позачергові засідання ОРСС (головою, заступником голови чи
1/3 кількості членів ОРСС).
3.6.2. засідання ОРСС вважається правомочним за умови участі у ньому
50%+1 від загального складу;
3.6.3. засідання ОРСС є відкритими. З дозволу головуючого присутні на
засіданні особи мають право вносити питання на розгляд ОРСС;
3.6.4. рішення ОРСС приймаються шляхом прямого відкритого
голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби, голосування є
таємним;
3.6.5. засідання ОРСС протоколюється. Ведення протоколу засідання
покладається на секретаря ОРСС. Протокол засідання складається протягом
трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим засідання
та секретарем.
3.7. Голова ОРСС:
3.7.1.

підписує

рішення,

студентського самоврядування;

інші

документи

виконавчого

органу

3.7.2. забезпечує дотриманням ОРСС вимог законодавства, рішень
конференції студентів ХНАУ;
3.7.3.виступає від імені ОРСС без окремого доручення, звітує про його
діяльність;
3.7.4. здійснює організаційне керівництво членами ОРСС;
3.7.5. головує на засіданнях ОРСС;
3.7.6. призначає заступника голови та секретаря ОРСС;
3.7.7. візує від імені ОРСС рішення, які підлягають погодженню з ОРСС;
3.7.8. несе відповідальність за фінансову діяльність ОРСС.
3.8. Повноваження голови, члена ОРСС припиняються достроково у разі:
- складання повноважень за власним бажанням;
- припинення навчання у ХНАУ.
У разі дострокового припинення повноважень голови ОРСС, обраного
відповідно до пунктів 3.2 та 3.4 цього Положення, виконання його
повноважень покладається на заступника голови.
IV. Фінансова діяльність студентського самоврядування
4.1.

Органи

студентського

самоврядування

у

своїй

діяльності

використовують та розпоряджаються коштами, виділеними ХНАУ.
4.2. Кошти, що виділяються на діяльність студентського самоврядування
за рішенням вченої ради ХНАУ (в розмірі не менш як 0,5% власних
надходжень,

отриманих

ХНАУ

від

власних

надходжень),

можуть

використовуватися шляхом:
4.2.1. закупівлі товарів та послуг відповідно до затвердженого
конференцією студентів ХНАУ кошторису;
4.2.2. переведення на рахунок громадської організації, створеної
відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України
«Про вищу освіту».

4.3. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на
діяльність студентського самоврядування за рішенням вченої ради ХНАУ,
приймається конференцією студентів ХНАУ.
4.4. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 4.2.1 пункту
4.2 цього Положення, кошти, виділені на діяльність студентського
самоврядування,

акумулюються

на

окремому субрахунку

ХНАУ

та

витрачаються на підставі подання керівника ОРСС ХНАУ відповідно до
затвердженого кошторису.
4.5. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 4.2.1 пункту
4.2 цього Положення, конференція студентів ХНАУ визначає порядок
використання коштів, акумульованих на рахунках громадської організації,
створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону
України «Про вищу освіту». Подальше використання цих коштів здійснюється
відповідно до цього порядку.
4.6. Порядок використання коштів студентського самоврядування має
передбачати залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування
та безпосереднього витрачання відповідних коштів.
4.7. Виконавчі органи студентського самоврядування звітують про
використання коштів перед конференцією студентів ХНАУ та Вченою Радою
університету.

Ухвалено загальними зборами студентів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
від «5» липня 2016 р., протокол № 1.
Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва від «26»липня 2016 р., протокол № 3.

