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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Студентське (курсантське) самоврядування в Університеті державної
фіскальної служби України (далі – Університет) є правонаступником
студентського (курсантського) самоврядування Національного університету
державної податкової служби України.
1.2 Студентське (курсантське) самоврядування в Університеті функціонує
з метою забезпечення виконання студентами (курсантами) своїх обов’язків,
захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента
(курсанта), формуванню навичок майбутнього організатора, керівника,
відповідальності за результат своєї праці.
1.3 У
своїй
діяльності
органи
студентського
(курсантського)
самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету, ЗУ «Про
вищу освіту» від 20.12.2017
та Положенням про студентське
самоврядування.
1.4 Кожен студент (курсант) Університету може бути обраним й обирати
своїх представників до органів студентського самоврядування.
1.5 Органи студентського (курсантського) самоврядування створюються на
добровільних виборчих засадах за ініціативою студентів (курсантів) і
здійснюють свою діяльність самостійно.
1.6 Органи студентського (курсантського) самоврядування спрямовують
свою діяльність на підвищення ефективності організації навчальної,
наукової, культурно-освітньої, спортивно-масової та іншої діяльності за
участю студентів Університету, забезпечення виховання духовності та
культури студентів (курсантів), зростання у студентської молоді соціальної
активності.
1.7 Студентське (курсантське) самоврядування здійснюється на рівні
студентської групи, навчально-наукового інституту (факультету), відділення,
гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів
(курсантів), типу та специфіки вищого навчального закладу студентське
самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності,
студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального
закладу.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
2.1 Метою діяльності студентського(курсантського) самоврядування є
створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей,
відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського
самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та
культури студентів (курсантів) Університету, зростання у них соціальної
активності
2.2 Основні завдання студентського (курсантського) самоврядування:
захист прав та інтересів студентів (курсантів), які навчаються в
університеті;

участь у проведенні навчально-виховної роботи в університеті та його
структурних підрозділів;
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів
(курсантів);
сприяння формуванню у студентів (курсантів) моральних та етичних
норм відповідно до Статуту УДФСУ;
пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання
вчиненню студентами правопорушень;
сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів та
курсантів;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями тощо;
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, сприяння
участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних,
регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах,
тощо;
сприяння участі студентів (курсантів) у реалізації державної
молодіжної політики;
сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної,
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам (курсантів)
відповідними службами, органами, організаціями тощо;
представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих
органах університету та його структурних підрозділах;
співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими
гуртожитків, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів.
2.3 Студентське самоврядування діє на принципах:
добровільності, колегіальності, відкритості;
виборності та звітності органів студентського самоврядування;
рівності прав студентів та курсантів на участь у студентському
самоврядуванні;
незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і
релігійних організацій.
2.4 Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування. Ректор Університету забезпечує
належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає
приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним
доступом до мережі Інтернет, відводить місця для встановлення
інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
2.5 За погодженням з органом студентського самоврядування
Університету, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються
рішення:
відрахування студентів з УДФСУ та їх поновлення на навчання;
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, заступника керівника (проректора) вищого навчального закладу;
поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і
виселення їх із гуртожитку;
затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині,
що стосується осіб, які навчаються
3. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО (КУРСАНТСЬКОГО)
САМОВРЯДУВАННЯ
3.1 Вищим представницьким органом студентського (курсантського)
самоврядування в Університет є Загальні збори (Конференція).
3.2 Виконавчим органом студентського (курсантського) самоврядування є
Студентський ректорат.
3.3 Робочими органами студентського (курсантського) самоврядування є:
•
відділи за напрямками роботи;
•
студентські ради навчально-наукових інститутів та курсантська рада
факультету Університету;
•
виборча комісія.
3.4 Головною
структурною
одиницею
системи
студентського
(курсантського) самоврядування є студентська група (курсантський взвод),
які делегують свого представника на Загальні збори (конференцію) студентів.
4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
4.1 Вищим представницьким органом студентського (курсантського)
самоврядування є Загальні збори або конференція студентів (курсантів)
Університету.
4.2 Загальні збори скликається кожні пів року, в жовтні-листопаді/квітнітравні з метою:
1.
ухвалення Положення про студентське (курсантське) самоврядування
Університету, визначення структури, повноваження та порядок проведення
прямих таємних виборів Загальних зборів та Студентсього ректорату;
2.
заслуховування звітів представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів студентського (курсантського) самоврядування та надання
їм відповідної оцінки;
3.
затвердження процедури використання майна та коштів органів
студентського (курсантського) самоврядування, підтримка студентських
ініціатив на конкурсних засадах;
4.
затвердження річного кошторису витрат (бюджет) органів
студентського (курсантського) самоврядування, внесення до нього змін та
доповнень, заслуховування звіту про його виконання;

5.
обрання контрольно-ревізійної комісії з числа студентів (курсантів) для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського (курсантського) самоврядування.
4.3
Кожна студентська група і курсантський взвод делегує на
конференцію двох студентів, які мають право голосу.
4.4
Головує на конференції Студентський ректор або один із студентських
проректорів. Засідання конференції визнається правомірним, за умови
реєстрації не менше двох третин від загальної кількості делегатів. Рішення
конференції приймаються більшістю голосів, відкритим або таємним
голосуванням.
4.5
Позачергове засідання конференції скликається за рішенням
Студентського ректора або на вимогу 2/3 від загальної кількості
Студентського ректорату.
4.6
Підготовку до конференції здійснює виборча комісія відповідно до
цього Положення.
4.7 На Конференції мають право бути присутніми:
 представники ректорату Університету;
 представники деканату ННІ/факультетів;
 члени
органів
студентського
самоврядування
ННІ/факультетів/Студмістечка Університету;
 представники органів студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів, громадських організацій,
консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).
4.8 Делегати володіють на Конференції правом голосу, усі інші присутні –
правом дорадчого голосу.
5. СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОРАТ
5.1. Студентський ректорат є виконавчим органом студентського
(курсантського) самоврядування.
5.2. Студентський ректорат у своїй діяльності керується Конституцією
України та законами України, даним Положенням, а також Статутом
Університету.
5.3. До складу Студентського ректорату входять:
 студентський ректор;
 перший студентський проректор;
 другий студентський проректор з організаційних питань;
 студентський проректор з наукової роботи;
 студентський проректор з навчальної роботи;
 студентський проректор з соціально-правових відносин;
 студентський проректор з культурно-масової роботи;
 студентський проректор з інформаційної діяльності;
 секретар;
 голови відділів та голови студентських і курсантських рад.

 окремо до складу Студентського ректорату входять: фотограф,
секретар, помічник та заступники голів відділів.
6. СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОР
6.1. Студентський ректор здійснює керівництво роботою Студентського
ректорату, несе відповідальність за ефективність роботи Студентського
ректорату та представляє органи студентського самоврядування
Університету за його межами.
6.2. Студентський ректор обирається строком на 1 (один) рік шляхом
таємного голосування на звітно-виборчій конференції у жовтні-листопаді.
6.3. Кандидатом на посаду Студентського ректора може бути будь-який
студент (курсант) Університету, який виявив бажання та подав заяву на ім’я
голови виборчої комісії. Документи подаються не раніше, ніж за два місяці і
не пізніше, ніж за 2 дні до проведення виборів.
6.4. Вибори Студентського ректора проводяться в один тур. Обраним
вважається той, хто набрав більшу кількість голосів.
6.5. Одна й та сама особа не може займати посаду Студентського ректора
більше, ніж два строки підряд.
6.6. Передвиборна агітація кандидата на посаду Студентського ректора
починається з дня реєстрації кандидата виборчою комісією і закінчується за
один день до дня виборів.
6.7. Вибори Студентського ректора є рівними: делегати беруть участь у
виборах на рівних засадах , кожний делегат має один голос.
6.8. Студентський ректор зобов’язаний:
• чітко дотримуватися даного Положення;
• здійснювати координацію за діяльністю студентських проректорів;
• пропонувати на затвердження конференції кандидатури студентських
проректорів за напрямками роботи;
• забезпечувати підготовку звітів про виконану роботу;
• вносити свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів
Університету і питань студентського життя;
6.9. Студентський ректор має право брати участь у засіданнях Вченої ради,
Ректорату Університету з питань, що визначені законом та пропонувати для
вирішення питання, що стосуються інтересів студентів.
6.10. Студентський ректор виконує свої обов’язки до вступу на посаду
новообраного Студентського ректора.
6.11. Студентський ректор може бути усунений з посади:
• рішенням конференції, рішення про усунення Студентського ректора з
посади приймається на конференції більшістю голосів;
• за власним бажанням;
• за станом здоров’я.
6.12. Секретар виконавчого органу студентського (курсантського)
самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень,
відповідає за документообіг.

6.13. Студентський ректор, у разі неналежного виконання головою
студентської (курсантської) ради своїх обов’язків, має право призначити
відповідальну комісію для перевірки роботи голови студентської
(курсантської) ради з відстороненням його від займаної посади.
За рекомендаціями та висновками відповідальної комісії, оформленими у
вигляді акту, Студентський ректор має право розглянути питання в
присутності цієї комісії та голови студентської (курсантської) ради щодо
його звільнення в зв’язку з невідповідністю. За результатами обговорення
студентський ректор має право скликати позачергові Загальні збори
(Конференцію) навчально-наукового інституту (факультету) і поставити на
голосування питання про зняття з посади голови студентської (курсантської)
ради у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.
У разі відсутності Студентського ректора протягом певного проміжку часу,
усіма повноваженнями голови студентського самоврядування Університету
держаної фіскальної служби тимчасово наділяється студентський проректор з
організаційних питань, включаючи право підпису на відповідних
документах.
7. ВІДДІЛИ СТУДЕНТСЬКОГО РЕКТОРАТУ
7.1. Відділи студентського ректорату є органами студентського
(курсантського) самоврядування в Університеті.
7.2. В структурі Студентського ректорату створюються відділи:
• відділ з популяризації наукової роботи;
• відділ з організації та проведення науково-комунікативних
заходів;
• відділ контролю за дотриманням студентами правил
внутрішнього розпорядку, дисципліни та навчального
процесу;
• відділ зі створення та функціонування клубів за інтересами;
• відділ фізичного виховання та пропаганди здорового
способу життя;
• відділ зовнішніх зв’язків;
• відділ правового забезпечення та захисту прав студентів;
• відділ з питань житлово-побутового забезпечення
• відділ організаційно-комп’ютерного забезпечення та
масової інформації.
• відділ культурно-розважальних заходів
7.3. Координацію діяльності комісій здійснюють студентські проректори за
напрямками роботи.
7.4. Голів відділів призначає Студентський ректор за поданням студентського
проректора, який очолює напрям роботи. Голова відділу у разі невиконання
своїх обов’язків може бути звільнений з посади Студентським ректором.
7.5. Голова відділу:


керує поточною роботою відділу;

формує плани заходів роботи відділу;

звітує про виконану роботу перед студентським проректором;

призначає та звільняє членів відділу.
7.6. Відділи можуть змінюватися за необхідністю в процесі роботи.

8. ВИБОРЧА КОМІСІЯ
8.1. Виборча комісія (далі – комісія) є постійно діючим органом
студентського (курсантського) самоврядування, який відповідно до норм
цього Положення забезпечує організацію підготовки і проведення
конференції, виборів Студентського ректора та Голів студентських рад,
виборів делегатів Конференції трудового колективу та представників для
участі у голосуванні на виборах ректора.
8.2. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення
передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу,
реалізацію виборчих прав студентів.
8.3. Комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності,
об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і
вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і
гласності.
8.4. Комісія є органом студентського (курсантського) самоврядування, який
здійснює повноваження самостійно, незалежно від інших органів. Комісія
зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачений даним Положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і
службових осіб, громадян та їх об’єднань у вирішенні питань, що належать
до повноважень комісії, не допускається.
8.5. Діяльність комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях комісії
мають право бути присутніми кандидати на посаду Студентського ректора,
кандидати на посаду голів студентських (курсантських) рад, представники
Студентського ректорату. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути
присутні й інші особи.
8.6. Склад комісії затверджується на засіданні діючого Студентського
ректорату. Після сформування комісії її персональний склад протягом року
можна змінювати не більше, ніж на одну третину, згідно рішення
Студентського ректорату. Комісія працює на постійній основі. Членом
комісії може бути будь-який студент чи курсант Університету.
8.7 Комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду
на засіданнях питань, що належать до її компетенції. Діяльність комісії
організовують голова комісії, заступник голови комісії та секретар комісії.
8.8 Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання. На
засіданнях комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке належить до

компетенції комісії. Засідання комісії скликаються її головою, а у разі його
відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії,
заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно
може бути скликане не менш як третиною членів комісії з повідомленням
усіх членів комісії про час і місце засідання. Засідання комісії веде голова
комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких
причин своїх функцій комісія визначає зі свого складу головуючого на
засіданні. Засідання комісії проводиться згідно з регламентом комісії та є
правомочним за наявності менш як двох третин її складу. Порядок денний
засідання комісії формує її голова, а у разі його відсутності - заступник
голови комісії або головуючий на засіданні. У засіданнях комісії можуть
брати участь особи, зазначені у пункті 8.5 даного Положення. На засіданні
комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках,
передбачених частиною третьою цієї статті, головуючим на засіданні комісії,
а також секретарем комісії.
8.9. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх
повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим
голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписуються кожним
членом комісії. Голос голови комісії вважається вирішальним при умові
рівності голосів. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується
з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окрему думку, що в
письмовій формі додається до протоколу засідання комісії. Рішення,
прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням
Студентського ректорату.
8.10. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для
виконання. Органи студентського (курсантського) самоврядування сприяють
комісії у здійсненні нею своїх повноважень.
8.11. Виборча комісія:

організовує підготовку і проведення таємного голосування по виборах
делегатів на Конференцію трудового колективу;

організовує підготовку і проведення таємного голосування по виборах
представників для участі у голосуванні на виборах ректора;

визначає у встановлених діючим законодавством межах квоти
представництва з числа студентів та курсантів навчально-наукових інститутів
(факультетів) для обрання делегатами Конференції трудового колективу та
по виборах представників для участі у голосуванні на виборах ректора;

затверджує регламент проведення таємного голосування та форми
виборчої документації по виборах делегатів на Конференцію трудового
колективу й виборах представників для участі у голосуванні на виборах
ректора;
 організовує підготовку і проведення виборів Студентського ректора та
голів студентських рад навчально-наукових інститутів і голови курсантської
ради факультету;

 забезпечує в межах, визначених цим Положенням, реалізацію і захист
виборчих прав студентів і курсантів вузу;
 звертається у разі необхідності до Студентського ректорату щодо
тлумачення окремих статей даного Положення з питань проведення виборів
Студентського ректора;
 вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення
окремих статей цього положення з питань проведення виборів;
 публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші
матеріали про свою діяльність;
 заслуховує повідомлення органів студентського (курсантського)
самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів
Студентського ректора;
 проводить реєстрацію кандидатів на посаду Студентського ректора,
відповідно до Положення продовжує строки збирання підписів на підтримку
кандидата на посаду Студентського ректора, подання виборчих документів,
вирішує інші питання, пов’язані з реєстрацією кандидатів на посаду
Студентського ректора;

проводить реєстрацію делегатів на конференцію в день
проведення конференції;

затверджує результати виборів Студентського ректора, публікує
в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації повідомлення про
результати виборів Студентського ректора
8.12. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;

забезпечує підготовку засідань комісії з питань, що виносяться на
її розгляд;

скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про
час скликання засідання, веде засідання комісії;

вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури і штату
секретаріату комісії;

призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату
комісії;

представляє комісію у відносинах між Студентським ректоратом
та адміністрацією Університету;
Голова комісії у межах своїх повноважень видає розпорядження з питань
організації та діяльності секретаріату комісії. Голова комісії здійснює інші
повноваження відповідно до даного Положення.
8.13. Заступник голови комісії відповідно до регламенту комісії виконує
окремі обов'язки, що випливають із повноважень комісії, а також за
дорученням голови комісії - окремі функції та повноваження голови.
У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх
функцій і повноважень з інших причин, заступник голови комісії здійснює
функції і повноваження голови комісії, передбачені пунктом 8.11. даного
Положення.

8.14. Секретар комісії організовує роботу секретаріату, комісії з
організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно до регламенту
комісії здійснює інші повноваження.
8.15. Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії
здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламентом комісії
розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови
комісії або заступника голови комісії.
8.16. Члени комісії при виконанні своїх обов'язків по забезпеченню
здійснення комісією повноважень, передбачених даним Положенням, мають
право:

проводити перевірки діяльності органів студентського (курсантського)
самоврядування з питань організації підготовки і проведення виборів
делегатів до конференції студентського (курсантського) самоврядування;

давати з питань, що належать до їх повноважень комісії, доручення, що
є обов'язковими для виконання органами студентського (курсантського)
самоврядування;

виступати на засіданнях комісії, вносити пропозиції з питань, що
належать до повноважень;

ставити іншим учасникам засідання комісії запитання відповідно до
порядку денного та отримувати відповіді по суті;

знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що
розглядаються на засіданнях комісії.
Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не вчиняти дій,
що можуть викликати сумніви щодо їх об'єктивності, неупередженості та
незалежності.
Членам комісії забороняється брати участь у виборчій компанії.
8.17. Вимоги комісії, її голови, заступника голови, секретаря та інших членів
комісії, пов’язані з виконанням поставлених перед ними завдань є
обов'язковими
для
всіх
органів
студентського
(курсантського)
самоврядування.
8.18. Членам комісії забороняється використовувати свій статус з метою, не
пов’язаною з діяльністю комісії.
8.19. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені у разі:

порушення ним встановлених даним Положенням норм;

відрахування із числа студентів;

за особистою заявою члена комісії;

невиконання покладених обов’язків.
Студентський ректорат у зв'язку з достроковим припинення повноважень
члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.
8.20. Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що не врегульований
даним Положенням, визначається її регламентом, який за пропозицією
голови затверджується більшістю членів комісії.
8.21. Регламент комісії не може суперечити вимогам даного Положення.

9.
СТУДЕНТСЬКА
(КУРСАНТСЬКА)
НАУКОВГО ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ)

РАДА

НАВЧАЛЬНО-

9.1. Студентська (курсантська) рада навчально-наукових інститутів
(факультету) виражає інтереси всіх студентів (курсантів) навчально-наукових
інститутів (факультету).
9.2. Студентська (курсантська) рада навчально-наукових інститутів
(факультету) складається із голови, його заступників та відповідних комісій.
Голова студентської (курсантської) ради обирається на Загальних зборах
студентів (курсантів) відповідних навчально-наукових інститутів факультету
строком на 1 рік, шляхом відкритого голосування, більшістю голосів із числа
кандидатур на цю посаду. Загальні збори студентів (курсантів) навчальнонаукових інститутів факультету скликаються у вересні-жовтні кожного року
для:

заслуховування звіту студентської ради навчально-наукового інституту
чи курсантської ради факультету;

виборів голови студентської ради навчально-наукового інституту
(факультету) та затвердження їх складу.
9.3. Повноваження голови студентської ради навчально-наукового інституту
чи голови курсантської ради факультету припиняються достроково у
випадках:

за рішенням Загальних зборів студентів (курсантів), звичайної
більшістю голосів;

особистої заяви;

відрахування із числа студентів(курсантів) Університету;

в разі неналежного виконання ним своїх обов’язків та висновками
відповідальної комісії, у порядку визначеним у пункті 6.13;

неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.
9.4. Повноваження голови студентської (курсантської ради):

співпрацює
з
керівництвом
навчально-наукових
інститутів
(факультету) щодо питань навчального процесу, наукових та культурних
потреб студентів (курсантів);

вносить пропозиції адміністрації навчально-наукових інститутів
(факультету) щодо матеріального та морального заохочення студентів
(курсантів), які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі
студентського самоврядування;

сприяє підвищенню ефективності навчального процесу;

контролює дотримання студентами (курсантами) правил внутрішнього
розпорядку.
9.5. Студентська (курсантська) рада збирається на чергові та позачергові
засідання. Чергові засідання голова студентської (курсантської) не менше як
один раз на місяць.
9.7. Позачергові засідання скликаються у разі необхідності.
9.8. Засідання студентської (курсантської) ради є відкритим для всіх
студентів факультету.

9.9. Рішення студентської (курсантської) ради приймаються більшістю
голосів при наявності половини його членів.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
(КУРСАНТСЬКОГО) САМОВРЯДУВАННЯ
10.1. Фінансовою основою студентського (курсантського) самоврядування є:
1)
кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5
відсотка власних надходжень, отриманих ним від основної діяльності;
2)
членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється
вищим Конференцією студентського (курсантського) самоврядування
Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може
перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
10.2. На черговій конференції затверджується плановий кошторис
Студентського ректорату, який може коригуватися за згоди 2/3 активу
Студенського ректорату.
11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
(КУРСАНТСЬКОГО) САМОВРЯДУВАННЯ
11.1. Члени органів студентського (курсантського) самоврядування мають
право:

узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів
(курсантів) відносно організації навчального процесу, соціально-побутових
проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звертатися до
адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації
прийнятих рішень;

брати участь погодженні питань про відрахування студентів (курсантів)
з Університету;

отримувати в органах адміністрації Університету інформацію з питань,
що стосуються студентів (курсантів);

вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету щодо дій
посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського
самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на
їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати
реагування на скаргу згідно чинного законодавства.
11.2. Члени органів студентського (курсантського) самоврядування
зобов’язані:

сприяти всебічному розвитку та вдосконаленню студентського
(курсантського) самоврядування в Університеті;

представляти та захищати інтереси студентів (курсантів);

узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення про студентське (курсантське) самоврядування в Університеті;

виконувати покладені на них обов’язки, передбачені цим Положенням.

11.3. Одна й та сама особа не може займати більше однієї посади в органах
студентського самоврядування Університету.
12. ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО
ВЗАЄМОДІЇ
З
СТУДЕНТСЬКИМ
(КУРСАНТСЬКИМ)
САМОВРЯДУВАННЯМ
12.1. Адміністрація Університету має право:
• отримувати інформацію про діяльність органів студентського
(курсантського) самоврядування (плани, інформацію про поточну
діяльність);
• скликати позачергові Конференцію студентів (курсантів) у випадках
недотримання органами студентського (курсантського) самоврядування
Статуту Університету та цього Положення;
• брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що
проводять органи студентського (курсантського) самоврядування (загальних
зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів).
12.2. Адміністрація Університету забезпечує:
• належні умови для діяльності органів студентського (курсантського)
самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна
угода
• інформує органи студентського (курсантського) самоврядування про
важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів Університету;
• надає за можливості визначену чинним законодавством підтримку для
розвитку студентського (курсантського) самоврядування в Університеті.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Дане Положення діє з моменту ухвалення на Загальних зборах
( Конференції) студентів ( курсантів) Університету.
13.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Студентським
ректоратом та вступають в силу після ухвалення Конференцією студентів та
затвердження їх наказом ректора Університету.
13.3. Перші вибори студентського ректора відбуваються не пізніше ніж через
3 місяці з моменту створення Університету на перших загальних зборах або
конференції студентів ( курсантів) Університету за процедурою
передбаченою
положенням
«
Про
студентське
самоврядування
Національного університету державної податкової служби України».
13.4. Перші вибори Голів студентської ( курсантської) рад відбуваються не
пізніше ніж через 6 місяців з моменту вступу в дію цього Положення.
13.5. До обрання Голів студентської ( курсантської) рад Студентським
ректором призначаються виконувачі обов’язків.
Головуючий Конференції студентів УДФСУ
Н. Зборовська
Секретар Конференції студентів УДФСУ
А. Малюк

