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1. Загальні засади
1.1. Положення про студентське самоврядування Львівського торговельноекономічного університету (надалі – Положення) базується на Конституції
України, Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII та статуті
Львівського торговельно-економічного університету (надалі – університету), має на
меті систематизувати та врегулювати діяльність студентського самоврядування
університету, забезпечивши найповнішу реалізацію і захист прав та інтересів
студентів.
1.2. Студентське самоврядування – невід'ємна частина громадського
самоврядування університету, яке забезпечує права і можливості студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів студентів та
їх участь в управлінні університетом.
1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, які навчаються в
університеті, мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними в робочі,
дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське
самоврядування сприяє реалізації прав та інтересів студентів університету
незалежно від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак.
1.4. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і
через органи студентського самоврядування університету функціонує у формі
студентських рад і здійснюється на рівні університету, інституту/факультету та
студентського містечка.
1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
Конституцією України, чинним законодавством України, актами відповідного
центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває
університет, Статутом університету та цим Положенням.
2. Мета, завдання, принципи та функції студентського самоврядування
2.1. Мета студентського самоврядування - організація діяльності студентів,
спрямована на удосконалення навчального процесу та активізацію наукової роботи,
творчий, гармонійний духовний і фізичний розвиток особистості та формування
національної свідомості.
2.2. Завдання органів студентського самоврядування:

створення можливостей для реалізації і забезпечення захисту прав та
інтересів студентів;

сприяння виконанню студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій, творчій та спортивній діяльності студентів;

формуванню у студентів навичок управління, лідерства, роботи в команді;

сприяння створенню належних умов для проживання і відпочинку
студентів;

розвиток
та
вдосконалення
структури
органів
студентського
самоврядування університету, зокрема сприяння створенню та діяльності
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різноманітних об’єднань студентів університету (студентських гуртків, товариств,
клубів за інтересами, земляцтв тощо);

організація співробітництва зі студентами й органами студентського
самоврядування інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями;

сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

представництво студентів у відносинах із ректоратом університету;

участь у вирішенні питань, що стосуються життя і діяльності студентів;

координація взаємодії між студентами, ректоратом та підрозділами
Університету;

забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги
студентам Університету;

сприяння роботі органів студентського самоврядування всіх рівнів.
2.3. Принципи, на яких ґрунтується діяльність студентського
самоврядування:
добровільності, колегіальності, відкритості;
 демократизму та публічності;
активності, самодіяльності та творчої ініціативи;
виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах
повноважень, визначених статутом університету та цим Положенням;
відповідальності органів студентського самоврядування та їх членів перед
студентською громадою.
2.4. Функції студентського самоврядування:

захисна – захист прав та інтересів студентів університету;

представницька – участь студентів в управлінні університетом у порядку,
встановленому ЗУ "Про вищу освіту" і Статутом університету та делегування
представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

координаційна – узгодження діяльності студентства з стратегією розвитку
Університету;

організаційна – проведення наукових, просвітницьких, культурно-масових,
спортивних, оздоровчих та інших заходів;

рекомендаційна – внесення пропозицій щодо підвищення якості вищої
освіти, змісту навчальних планів та забезпечення належних побутових умов
проживання у гуртожитках;

контрольна – здійснення контролю за дотриманням студентами дисципліни
та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

соціальна – сприяння громадській і соціальній самореалізації студентів та
підвищенню рівня їх свідомості й патріотизму;

інформаційна – інформування студентів про рішення адміністрації з питань,
які їх стосуються; поширення інформації про всі сторони життя студентів через
засоби масової комунікації

інші функції, передбачені Статутом Університету та цим Положенням.
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3. Повноваження та організація роботи студентського самоврядування
університету
3.1. Повноваження та організація роботи Конференції студентів
університету
3.1.1. Вищим органом студентського самоврядування університету є
Конференція студентів університету (далі – Конференція), яка:
- ухвалює Положення про студентське самоврядування університету,
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
- обирає терміном на один рік шляхом прямого таємного голосування
виконавчий та представницький орган студентського самоврядування
університету – Студентську раду університету і заслуховує її звіт;
- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
- затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
- затверджує річний бюджет органів студентського самоврядування, вносять
до нього зміни та доповнення, заслуховує річний звіт про його виконання;
- обирає терміном на один рік шляхом прямого таємного голосування з числа
студентів (по одному студенту від кожного інституту/факультету) контрольноревізійну комісію для здійснення поточного контролю за станом використання
майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування і заслуховує
її звіт.
3.1.2. Конференція студентів проводиться не рідше одного разу на рік. Про
час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 14 днів
до дати проведення Конференції.
3.1.3.
Делегатів
на
Конференцію
обирають
на
конференціях
інституту/факультетів відповідно до кількості студентів, які там навчаються, але не
менше, ніж 10% від загального контингенту інституту/факультету.
3.1.4. Рішення Конференції є правомочними, якщо якщо на ній були присутні
більше половини її делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції за наявності
кворуму. Регламент роботи затверджується самою Конференцією.
3.1.5. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування,
можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного
голосування студентів на позачерговій Конференції, ініційованій не менше, ніж
10% студентів університету.
3.1.6. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.
3.1.7. Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для
виконання органами студентського самоврядування.
3.2. Повноваження
університету

та

організація

роботи

Студентської

ради
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3.2.1. Представницьким і
виконавчим органом студентського
самоврядування університету є Студентська рада університету, яка:
- представляє інтереси всіх студентів та виступає від їх імені;
- захищає права та інтереси студентів університету;
- бере участь в управлінні університетом у порядку, встановленому ЗУ «Про
вищу освіту» та статутом університету;
- делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
- бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, вносить пропозиції
щодо змісту навчальних планів, програм та практичної підготовки студентів;
- бере участь у вирішенні питань удосконалення науково-дослідної роботи
студентів та організації проведення студентських конференцій, олімпіад,
конкурсів;
- обирає зі свого складу Голову Студентської ради університету, його
заступників та секретаря шляхом таємного голосування 2/3 голосів присутніх на
засіданні терміном на один рік. Голова Студентської ради університету може
перебувати на посаді не більше, як два строки;
- складає та затверджує плани роботи Студентської ради;
- скликає Конференцію студентів університету та звітує перед нею про свою
роботу.
- сприяє покращенню виховної роботи та бере участь в організації
просвітницьких, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
- бере участь у проведенні наукових, навчальних, просвітницьких,
організаційних, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
- бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації дозвілля;
- розпоряджається коштами та іншим майном, виділеними Студентській раді
університету відповідно до затвердженого кошторису;
- координує роботу Студентських рад інституту/факультету університету,
поширює інформацію та роз’яснює напрями діяльності та ініціативи старостам
академічних груп;
- поширює інформацію про свою діяльність та сприяє розвитку
самоврядування в університеті;
- співпрацює з Студентським науковим товариством та радою молодих
вчених університету;
- обирає зі свого складу заступників голови Студентської ради, секретаря та
визначає їх обов’язки;
- приймає
рішення
про
визнання
роботи
Студентської
ради
інституту/факультету університету незадовільною на підставі заяв студентів
інституту/факультету університету, опитувань серед студентів та оголошує це
рішення публічно;
- звертається з обґрунтованими пропозиціями, скаргами, запитами,
зауваженнями до ректорату університету;
- аналізує й узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації
освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності
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університету і звертається до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх
вирішення.
3.2.2. Засідання Студентської ради проводяться не рідше одного разу на
місяць. Позачергові засідання Студентської ради університету можуть скликатися
на письмову вимогу 2/3 від загального складу членів Студентської ради
університету.
3.2.3. Засідання Студентської ради університету є повноважним, коли на
ньому присутні дві третини членів Студентської ради університету від повного
складу. Рішення Студентської ради університету приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів від повного складу.
3.2.4. Засідання Студентської ради веде голова або, за його дорученням,
заступник. Засідання фіксується протоколом, який підписує голова (заступник) та
секретар.
3.2.5. Рішення Студентської ради в межах своїх повноважень є обов’язковим
для виконання студентами університету.
3.2.6. Голова Студентської ради університету:
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності
Студентської ради університету;
- представляє інтереси студентської громади;
- бере участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій університету;
- забезпечує контроль за виконанням рішень Студентської ради університету;
- скликає засідання Студентської ради університету та головує на ньому;
- делегує свої повноваження заступнику у разі своєї відсутності;
- має право отримувати необхідну інформацію від ректорату університету для
здійснення своєї діяльності;
- звітує про роботу Студентської ради на Конференції студентів університету
не рідше одного разу на рік;
- має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням.
3.2.7. Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково у
разі:
- особистої заяви про складання повноважень;
- неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;
- усунення з посади, якщо на Конференції студентів університету за це
проголосувало більше половини присутніх делегатів.
3.2.8. У разі припинення діяльності чинного Голови, виконання обов’язків
Голови Студентської ради тимчасово, до проведення виборів, покладаються на
виконуючого обов’язки Голови Студентської ради, якого обирають зі складу членів
Студентської ради. Проведення виборів нового Голови Студентської ради
здійснюється в місячний термін від дня закінчення його повноважень.
3.2.9. Контроль за діяльністю Студентської ради університету та її органів
здійснює контрольно-ревізійна комісія Студентської ради університету.
Членами контрольно-ревізійної комісії Студентської ради Університету
можуть бути члени Студентської ради університету, які не обіймають керівні
посади у Студентській раді університету.
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Склад контрольно-ревізійної комісії Студентської ради університету
затверджує Конференція студентів університету. Контрольно-ревізійна комісія
Студентської ради університету зі свого складу обирає Голову.
3.2.10. Перевірку діяльності Студентської ради університету здійснюють
члени контрольно-ревізійної комісії Студентської ради університету:
- за власною ініціативою;
- за дорученням Конференції студентів університету;
- на вимогу 1% студентів університету;
- на вимогу ректорату університету.
3.2.11. Контрольно-ревізійній комісії повинні надаватися всі матеріали та
особисті письмові пояснення членів Студентської ради університету. Контрольноревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Конференції
студентів університету.
3.2.12. Контрольно-ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергове
скликання Конференції студентів університету у разі виявлення суттєвих
зловживань, вчинених членами чи керівниками органів Студентської ради
університету.
3.3. Повноваження та організація роботи
інституту/факультету університету

Конференції студентів

3.3.1.
Вищим
органом
студентського
самоврядування
інституту/факультету
університету
є
Конференція
студентів
інституту/факультету, яка:
- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського
самоврядування інституту/факультету університету;
- обирає делегатів на Конференцію студентів унііверситету;
- визначає принцип формування Студентської ради інституту/факультету
університету, норму представництва студентів у Студентській раді
інституту/факультету університету;
- обирає членів Студентської ради інституту/факультету;
- заслуховує звіт Голови Студентської ради інституту/факультету (щорічно);
3.3.2. Конференція студентів інституту/факультету університету проводиться
не менше одного разу на рік.
3.3.3. Делегатів на Конференцію студентів інституту/факультету університету
обирають на зборах студентів академічних груп за нормою представництва, яку
визначає Студентська рада інституту/факультету університету, але не менше
одного студента від академічної групи інституту/факультету. До складу делегатів
Конференції студентів інституту/факультету академії за посадами входять члени
Студентської ради інституту/факультету. Кількість делегатів на Конференцію
студентів університету від інституту/факультету не може бути меншою 20 % від
контингенту студентів відповідного інституту/факультету.
3.3.4. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо на ній присутні
не менше половини делегатів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них
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проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції. Протокол
конференції підписують головуючий та секретар конференції.
3.3.5. Рішення конференції є обов’язковими для виконання Студентською
радою інституту/факультету.
3.4. Повноваження та організація
інституту/факультету університету

роботи

Студентської

ради

3.4.1. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського
самоврядування
інституту/факультету
є
Студентська
рада
інституту/факультету яка:
- організовує діяльність студентського самоврядування інституту/факультету;
- здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування
інституту/факультету;
- представляє
студентське
самоврядування
на
Вченій
раді
інституту/факультету;
- приймає рішення в межах своїх повноважень;
- скликає Конференцію студентів інституту/факультету;
- обирає зі свого складу Голову Студентської ради інституту/факультету, його
заступника та секретаря шляхом таємного голосування 2/3 голосів присутніх на
засіданні терміном на один рік;
- формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської ради
інституту/факультету;
- обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради
інституту/факультету університету за поданням голови Студентської ради
інституту/факультету;
- розглядає спірні та проблемні питання, які стосуються діяльності
академічних груп та приймає рішення для їх вирішення в межах своїх
повноважень;
- систематично заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету
Студентської ради інституту/факультету;
- заслуховує щорічні звіти Голови Студентської ради інституту/факультету;
- щорічно звітує перед Студентською радою;
- звітує про свою роботу на Конференції студентів інституту/факультету.
3.4.2. Засідання Студентської ради інституту/факультету є правомочним за
наявності не менше 2/3 членів Студентської ради інституту/факультету. Рішення
Студентської ради інституту/факультету приймаються шляхом прямого
голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради
інституту/факультету.
3.4.3. Рішення Студентської ради інституту/факультету підписують голова та
секретар Студентської ради інституту/факультету.
3.4.5. Голова Студентської ради інституту/факультету:
- виконує рішення Конференції студентів інституту/факультету;
- виконує рішення Студентської ради інституту/факультету;
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- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради
інституту/факультету на засіданні Студентської ради інституту/факультету і
Студентської ради університету та Конференції студентів інституту/факультету;
- здійснює
організаційне
керівництво
Студентською
радою
інституту/факультету;
- розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентської ради
інституту/факультету;
- головує на засіданнях Студентської ради інституту/факультету;
- виконує представницькі функції;
- підписує від імені Студентської ради інституту/факультету всі види угод та
інші документи;
- може надавати окремі повноваження своїм заступникам та іншим членам
Студентської ради інституту/факультету та членам Виконавчого комітету
Студентської ради інституту/факультету.
3.4.6. Студентська рада інституту/факультету складається з відділів, перелік
яких затверджує Студентська рада інституту/факультету.
3.4.7. Керівників відділів Студентської ради інституту/факультету обирає
Студентська рада інституту/факультету за поданням голови Студентської ради
інституту/факультету.
Особовий
склад
відділів
Студентської
ради
інституту/факультету формує керівник відповідного відділу.
3.4.8. Керівники відділів Студентської ради інституту/факультету університету
систематично звітують перед Студентською радою інституту/факультету
Університету.
3.4.9. Відділи Студентської ради інституту/факультету університету
виконують завдання відповідно до напряму їх діяльності та співпрацюють із
відповідними відділами Студентської ради університету.
4. Повноваження та організація роботи Студентського містечка та
студентської ради гуртожитку
4.1. Повноваження та організація роботи Конференції студентського
містечка університету
4.1.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція
студентського містечка університету, яка:

визначає структуру, склад, повноваження та порядок обрання Студентської
ради гуртожитків залежно від кількості мешканців, із урахуванням обсягу роботи
та інших факторів;

обирає терміном на один рік Голову Конференції студентського містечка
університету та заслуховує його звіт;

координує роботу голів Студентської ради гуртожитків та заслуховує їх
звіт;

розглядає питання що стосуються діяльності студентського містечка;
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співпрацює з директором студентського містечка, комендантами
гуртожитків, а також зі Студентською радою інституту/факультету університету та
Студентською радою університету.
4.1.2. Конференція студентського містечка університету проводиться не рідше
одного разу на рік.
4.1.3. Рішення Конференції приймається шляхом прямого голосування
більшістю голосів присутніх студентів. Конференція є легітимною за присутності
не менше 2/3 від загальної кількості студентів, що проживають у гуртожитках.
4.2. Повноваження та організація роботи Студентської ради
гуртожитку
4.2.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування
гуртожитку є Студентська рада гуртожитку, яка створюється у кожному
гуртожитку з метою залучення його мешканців до проведення заходів,
спрямованих на покращення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання
правил внутрішнього розпорядку та пропускного режиму, проведення виховної,
культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди
здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо
поселення та проживання студентів даного гуртожитку.
4.2.2. Студентська рада гуртожитку:

спільно з адміністрацією гуртожитку та директором студмістечка
університету контролює та проводить поселення і виселення студентів із
гуртожитку;

спільно з адміністрацією гуртожитку та директором студмістечка проводить
роботу з виявлення та попередження тих, хто мають заборгованість по оплаті за
гуртожиток;

перевіряє дотримання студентами санітарних норм, використання
приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними,
газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем
житлових приміщень згідно з типовими нормами;

виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку,
організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за
гуртожитком;

контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в
гуртожитку та організовує студентів для їх неухильного дотримання, проводить
роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил
внутрішнього розпорядку;

організовує відпочинок поселених у гуртожитку, пропагує здоровий спосіб
життя.
4.2.3. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку
та директором студмістечка, а також зі Студентською радою інституту/факультету
університету, студенти якої проживають у даному гуртожитку, та Студентською
радою університету.
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4.2.4. До складу Студентської ради гуртожитку входять: Голова студентської
ради, заступники, старости поверхів, уповноважений представник студентів
інституту/факультету університету даного гуртожитку.
4.2.5. Студентська рада гуртожитку на засіданні обирає заступників Голови по
напрямках відповідних комісій терміном на 1 рік, за поданням Голови
Студентської ради гуртожитку.
4.2.6.Засідання Студентської ради гуртожитку проводиться не менше ніж один
раз на місяць. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним, якщо на
ньому присутні 2/3 її членів.
4.2.7.Рішення Студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого
голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради.
Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах.
4.2.8. Студентська рада гуртожитку має право:
- порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку, директором
студмістечка про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарногігієнічних норм;
- контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та
м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;
- клопотати перед дирекцією студмістечка про непоселення на наступний
навчальний рік або виселення порушників Правил внутрішнього розпорядку з
гуртожитків Університету;
- клопотати перед адміністрацією інститутів/факультетів Університету про
притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників Правил внутрішнього
розпорядку в гуртожитках Університету;
- звертатися до директора студмістечка, інститутів/факультетів Університету
та його підрозділів для отримання необхідної інформації з питань функціонування
гуртожитків;
- застосовувати до порушників Правил внутрішнього розпорядку у
гуртожитках Університету заходи громадського впливу (зауваження, попередження
тощо).
4.2.9. Студентська рада гуртожитку зобов'язана:
- формувати комісії, які забезпечують роботу Студентської ради гуртожитку
за основними напрямами роботи:
- санітарна комісія;
- комісія з поселення;
- комісія по контролю за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку;
- комісія по спортивній роботі та дозвіллю;
- у разі необхідності, за рішенням Конференції мешканців гуртожитку,
можуть створюватися інші комісії Студентської ради гуртожитку;
- оперативно вирішувати поточні питання, пов'язані з роботою комісій у
гуртожитку та на території, закріпленій за ним;
- формувати списки чергових на поверхах та контролювати їх виконання;
- забезпечувати взаємозв'язок комісій Студентської ради гуртожитку з
відповідними підрозділами адміністрації Університету, Студентської ради
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Університету для вирішення питань планування та організації роботи в
гуртожитку.
4.2.10. Голова Студентської ради гуртожитку обирається зі студентів, які
проживають у даному гуртожитку, більшістю голосів присутніх на Конференції
студентів гуртожитку.
4.2.11. Повноваження Голови Студентської ради гуртожитку:
- планує роботу Студентської ради гуртожитку, проводить засідання і веде
документацію Студентської ради гуртожитку;
- організовує роботу комісій Студентської ради гуртожитку;
- контролює дотримання студентами, які мешкають у гуртожитку, правил
внутрішнього розпорядку;
- спільно з адміністрацією гуртожитку організовує та контролює дотримання
студентами пропускного режиму в гуртожитку;
- контролює бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;
- проводить культурно-масові та спортивні заходи в гуртожитку, вечори
відпочинку;
- бере участь у засіданнях Студентської ради Університету.
5. Взаємодія адміністрації університету з органами студентського
самоврядування
.
5.1. Ректорат університету має сприяти розвитку та ефективному
функціонуванню органів студентського самоврядування та вибудовувати
взаємовідносини з ними на принципах взаємопідтримки, взаємоповаги та
колегіального вирішення спірних питань.
5.2. Ректорат університету забезпечує належні умови для діяльності
Студентської ради університету (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
5.3. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5
відсотка власних надходжень, отриманих академією від основної діяльності;

членські внески студентів, розмір яких встановлюється Студентською
радою університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може
перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання
їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними
кошторисів. Студентська рада університету для забезпечення своєї діяльності
також може залучати кошти та майно у спосіб, не заборонений чинним
законодавством України.
5.4. За погодженням зі Студентською радою університету керівництво
університету приймає рішення про:

відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання;
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переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням,
на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана факультету, заступника директора
інституту, проректора університету;

поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;

затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що
стосується студентів;

діяльність студентського містечка та гуртожитків для проживання осіб, які
навчаються в університеті.
6. Прикінцеві положення
6.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення набувають чинності з дня їх
ухвалення Конференцією студентів університету.
6.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення можуть вноситися
ректоратом Університету та Студентською радою університету.
6.3. Студентська рада університету має право приймати окремі акти
реагування в межах своїх повноважень, встановлених цим Положенням, з метою
конкретного роз’яснення окремих пунктів цього Положення та підвищення
ефективності здійснення студентського самоврядування університету.
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