


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення регламентує порядок створення і функціонування органів 

студентського самоврядування у Харківському національному університеті міського 

господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова (далі – ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова). 

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 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 університетом міського господарства імені О.М. Бекетова. 

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. Усі студенти, які навчаються у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, мають рівні 

права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші 

органи студентського самоврядування. 

1.4. Студентське самоврядування захищає права та інтереси студентів та їх 

участь в управлінні ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Студентське самоврядування 

здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 

самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, Статутом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та цим Положенням. 

1.6. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1.6.1. добровільності; 

1.6.2. колегіальності; 

1.6.3. відкритості; 

1.6.4. виборності та звітності органів студентського  

самоврядування; 

1.6.5. рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

1.6.6. незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 



1.7. Органи студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова мають 

право: 

1.7.1. Брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення та побуту; 

1.7.2. Брати участь в управлінні ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у порядку, 

встановленому чинним законодавством, Статутом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

Положенням про студентське самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

1.7.3. Брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 

1.7.4. Делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова; 

1.7.5. Самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати 

відповідні акти з цього питання; 

1.7.6. Вносити пропозиції щодо змісту навчальних програм і планів та 

організації освітнього процесу; 

1.7.7. Вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

1.7.8. Погоджувати з керівництвом університету виділення приміщення та 

техніки для здійснення своїх обов’язків; 

1.7.9. Вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

1.7.10. Розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому 

порядку на діяльність органів студентського самоврядування; 

1.7.11. Мати власну символіку. Порядок прийняття та зміни символіки 

органами студентського самоврядування в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова визначається 

Студентським сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

1.8. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого 

навчального закладу приймаються рішення про: 

1.8.1. відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх 

поновлення на навчання; 



1.8.2. переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

1.8.3. переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним 

замовленням; 

1.8.4. призначення заступника декана факультету, заступника директора 

інституту, заступника керівника вищого навчального закладу; 

1.8.5. поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у 

гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 

1.8.6 затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСТЬСКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

 

2.1. Метою студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є 

об’єднання студентів для: 

2.1.1. захисту прав та свобод студентів. 

2.1.2. організації громадської та культурної діяльності; 

2.1.3. сприяння підвищенню якості освіти, навчання та наукової та практичної 

підготовки студентів; 

2.1.4. удосконалення освітнього процесу та побуту; 

2.1.5. сприяння гармонійному розвитку особистості кожного студента; 

2.1.6. зростання у студентської молоді соціальної активності; 

2.1.7. формування у студентів навичок майбутніх організаторів, керівників; 

2.1.8. профілактики соціально негативних явищ; 

2.1.9. розширенню їх загального і професійного світогляду; 

2.1.10. задоволення інших потреб та інтересів студентства; 



2.2. За погодженням з органом студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова приймаються рішення про: 

2.2.1. відрахування студентів із ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та їх поновлення на 

навчання; 

2.2.2. переведення осіб, які навчаються у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

2.2.3. переведення осіб, які навчаються у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за 

державним замовленням; 

2.2.4. призначення заступників деканів, проректорів; 

2.2.5. поселення осіб, які навчаються в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, в гуртожиток 

і виселення їх із гуртожитку; 

2.2.6. затвердження Правил внутрішнього розпорядку ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова  в частині, що стосується осіб, які навчаються; 

2.2.7. діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

 

3. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, яка: 

3.1.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування у ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів; 

3.1.2. затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах; 



3.1.3. затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його 

виконання; 

3.1.4. обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів 

студентського самоврядування. 

3.2. У разі незадовільної оцінки діяльності або систематичного невиконання 

своїх обов’язків органами та представниками студентського самоврядування, 

Конференція студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має право ініціювати проведення 

позачергових виборів голови студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

інших представників органів студентського самоврядування у Вченій раді ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова та Вчених радах факультетів/інститутів. 

3.3. За організацію та проведення Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова несе відповідальність Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

3.4. До складу Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова входять за 

посадами: голова студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, голови 

студентського сенату факультетів/інститутів та відокремлених структурних 

підрозділів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, голови студентських рад гуртожитків та 

коледжей. На Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова мають право бути 

присутніми представники адміністрації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (в якості 

запрошених осіб, без права голосу). 

3.5. Головує на Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Голова 

студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а у разі її відсутності - головуючий 

обирається з делегатів. 

3.6. Секретар Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова обирається з 

числа делегатів та виконує обов’язки секретаря до закінчення Конференції студентів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

3.7. Конференція студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є правомочною за умови 

присутності більше половини від загальної кількості делегатів. 

 



3.8. Рішення Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова ухвалюються 

шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх 

делегатів і мають обов’язковий характер для органів студентського самоврядування 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

3.9. Чергова Конференція студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова скликається 

щорічно. Обов’язковим питанням порядку денного чергової Конференції студентів 

ЗНУ є заслуховування звітів органів студентського самоврядування 

загальноуніверситетського рівня.  

3.10. Позачергова Конференція студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

скликається на вимогу не менш як десяти відсотків студентів ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, або на вимогу двох третин від складу Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова. 

3.11. Делегат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, 

що стосуються студентського самоврядування, робити виписки, копіювати їх. 

3.12. Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні відповідної Конференції. 

На час засідання делегат звільняється від освітнього процесу, про що Студентський 

сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова направляє деканам факультетів/директорам 

інститутів службову записку. 

3.13. Засідання Конференцій студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

протоколюється. 

3.14. Мандатна комісія Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

складається з 3 осіб. Склад комісії формує на своєму засіданні Студентський сенат 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з числа студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Кандидатури подаються шляхом самовисування. У випадку, якщо кандидатури не 

пропонуються, їх пропонує голова або заступник голови студентської ради ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

3.15. За пів години до відкриття Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова Голова мандатної комісії оголошує про початок реєстрації делегатів та 

запрошує їх для отримання мандатів. При реєстрації та отриманні мандата член 

Мандатної комісії має перевірити наявність у студента документа, що посвідчує 



його особу — це паспорт громадянина України (або інший документ згідно з 

Законом України «Про громадянство України»), також - студентський квиток або 

залікова книжка. За десять хвилин до початку Конференції студентів ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова голова Мандатної комісії запрошує всіх делегатів, які прийшли на 

конференцію, перевірити наявність мандата, а у випадку необхідності - 

зареєструватися та отримати мандат. На початку Конференції голова Мандатної 

комісії переконується в тому, що бажаючих зареєструватися вже немає, і оголошує 

про припинення реєстрації та закриття списків. Після цього він знищує мандати, які 

не було видано делегатам, виставляє прочерки у графах підписів відсутніх делегатів. 

Голова Мандатної комісії оголошує протокол в якому зазначено: загальна кількість 

делегатів, кількість виданих мандатів, кількість делегатів, які не з'явились. Голова 

мандатної комісії оголошує інформацію про запрошених присутніх осіб та пропонує 

членам комісії підписати акт реєстрації делегатів. 

 

4. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 

 

4.1. Органи студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

обираються шляхом прямого таємного голосування або призначаються на посаду.  

Голова Студентського самоврядування Університету, інституту/факультету 

обираються шляхом прямого таємного голосування. Право голосувати мають всі 

студенти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова денної та заочної форми навчання. 

4.2. Виборчий процес здійснюється на засадах: 

4.2.1. законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес; 

4.2.2. гласності та відкритості виборчого процесу; 

4.2.3. неупередженості до кандидатів з боку адміністрації факультету,  

громадських організацій, університету; 

4.2.4. свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів 

масової інформації; 

4.2.5. рівності всіх кандидатів. 



4.3. Кандидатом до органів студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова може бути лише студент ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

4.4. Кандидату на посаду голови органу студентського самоврядування 

гарантується право на агітацію, якщо така агітація не ображає честі та гідності 

інших кандидатів, складається з викладення програмних цілей. Передвиборча 

агітація в день виборів забороняється. Не вважається передвиборчою агітацією в 

день виборів оголошення кандидатами програм на конференції студентів ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

4.5. Проведення дебатів між кандидатами на посаду Голови студентського 

сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, голів студентського сенату 

факультетів/інститутів не є обов’язковим.  

4.6. Право голосу на виборах Студентського сенату в ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова мають всі студенти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (у разі проведення виборів 

Голови студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), усі студенти 

факультету/інституту (у разі проведення виборів Голови студентського сенату 

відповідного факультету/інституту). 

4.7. Порядок проведення виборів голови Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова, Студентського сенату факультетів/інститутів: 

4.7.1. Офіційне оголошення про проведення виборів відбувається не пізніше, 

ніж за  тиждень до дня виборів. Офіційним оголошенням вважається таке, що 

зроблене на засіданні Студентського сенату та на офіційних сторінках 

Студентського сенату в соціальних мережах. 

4.7.2. Студент, який балотується на посаду Голови студентського сенату, 

повинен подати до Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова заяву, написану 

на ім’я Голови студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, програму, 

автобіографію не пізніше, ніж за 2 доби до проведення виборної конференції. 

4.7.3. Рішення про включення особи до списку кандидатів приймає 

Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на своєму засіданні на підставі 

формальної перевірки документів. 



4.7.4. Студентський сенат визначає день, місце та часові межі голосування, про 

що офіційно повідомляє не пізніше, ніж за тиждень до дня виборів. Офіційним 

оголошенням вважається таке, що розміщено на сторінках Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в соціальних мережах. 

4.7.5. На засіданні Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова не пізніше, 

ніж за тиждень до дня виборів обирається склад лічильної комісії із числа всіх 

членів студентського самоврядування. 

4.7.6. По закінченню часу голосування, лічильна комісія збирається на 

засідання, яке триває до встановлення результатів виборів. На засіданні лічильна 

комісія ХНУМГ ім. О.М. Бекетова із встановлення підсумків голосування мають 

право бути присутніми будь-які студенти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

4.7.7. Після початку засідання, лічильна комісія: 

4.7.7.1. підраховує всі невикористані бюлетені та складає їх в окремий пакет; 

4.7.7.2. на підставі відомостей, внесених до списків виборців, встановлює 

кількість виборців, які отримали бюлетені; 

4.7.7.3. відкриває виборчу скриньку та підраховує голоси, віддані виборцями за 

кожного з кандидатів. 

4.7.8. Підрахунок голосів відбувається шляхом розкладання бюлетенів 

відповідно до волевиявлення виборців, окремо розкладаються недійсні бюлетені. 

Недійсними вважаються бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки, зроблено 

дві та більше позначки, або якщо неможливо встановити зміст волевиявлення 

виборця. Дійсними вважаються бюлетені, в яких зроблена лише одна позначка будь-

якого вигляду, яка знаходиться в межах квадрата, розташованого навпроти імені 

кандидата. 

4.7.9. У разі сумніву щодо волевиявлення виборця, наявності підстав для 

недійсності бюлетеня, питання вирішується лічильна комісія шляхом голосування. 

4.7.10. Після підрахунку голосів, лічильна комісія складає протокол про 

результати підрахунку голосів. В протоколі зазначається: 

4.7.10.1. кількість виборців, включених до списку виборців; 

4.7.10.2. кількість бюлетенів, отриманих виборцями; 



4.7.10.3. кількість невикористаних бюлетенів; 

4.7.10.4. кількість недійсних бюлетенів; 

4.7.10.5. кількість голосів, поданих за кожного кандидата. 

4.7.11. Протокол підписується головою лічильної комісії, що обирається 

протоколом усіма членами лічильної комісії. 

4.7.12. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість 

голосів виборців відповідно до результатів підрахунку бюлетенів. Якщо два чи 

більше кандидатів, що є лідерами за підрахунком голосів, набрали однакову 

кількість голосів, лічильна комісія приймає рішення про призначення повторних 

дебатів та повторного голосування. 

4.8. Органи студентського самоврядування інституту та відокремлених 

підрозділів університету мають право самостійно визначати порядок проведення 

виборів до органів студентського самоврядування на рівні інституту, 

відокремленого підрозділу. 

 

5. СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

 

5.1. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова між Конференціями студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

є Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, до складу якої входять: Голова 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, заступники Голови Студентського 

сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, секретар Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, голови студентського сенату факультетів/інститутів. 

5.2. Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: 

5.2.1. Виконує рішення Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

5.2.2. організовує та координує діяльність органів студентського 

самоврядування в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

5.2.3. визначає напрямки діяльності органів студентського самоврядування 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та шляхи вирішення актуальних питань студентського 

життя; 



5.2.4. вносить на обговорення питання щодо студентського самоврядування на 

засіданнях Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ректорату, на Конференції 

студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та коштів на виконання завдань і повноважень 

органів студентського самоврядування, що затверджується ректором та Вченою 

радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

5.2.5. аналізує та запроваджує у свою діяльність позитивний досвід роботи 

органів студентського самоврядування для всіх рівнів; 

5.2.6. здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та забезпечує посадовими інструкціями виборні посади; 

5.2.7. організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та 

співробітниками ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

5.2.8. у межах своєї компетенції інформує студентську громаду щодо 

проведення заходів, які відбуватимуться на рівні факультету, університету, 

декількох закладів вищої освіти тощо; 

5.2.9. вирішує інші питання, віднесені до компетенції органів студентського 

самоврядування на рівні університету відповідно до цього Положення; 

5.3. Засідання Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова скликаються не 

рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Студентського сенату ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова скликається на вимогу голови Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова, більшості членів Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

або скликається на пропозицію представників адміністрації ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. Засідання Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є 

правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її загального 

складу. 

5.4. Засідання Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводить 

голова Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова або, за його дорученням, 

заступник голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Хід засідання 

фіксується протоколом, який підписується головою (заступником голови) 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та секретарем. 



5.5. Засідання Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводяться 

відкрито. На засідання можуть бути запрошені представники адміністрації 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. На засідання за власним бажанням 

можуть бути допущені представники студентської громади (у якості спостерігачів 

без права голосу). 

5.6. Рішення на засіданнях Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими за умови 

підтримання їх простою більшістю членів Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, присутніх на відповідному засіданні. Рішення Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова про проведення позачергової Конференції студентів 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова приймається не менш як двома 

третинами від складу Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. В тому 

числі за використанням при голосуванні інших засобів зв’язку, за якими можна 

точно довести особистість, яка голосує (наприклад, відеоконференція через мережу 

«Інтернет»). 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЕНСТЬСКОГО СЕНАТУ 

ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

 

6.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

факультету/інституту, гуртожитку та на рівні університету. 

6.2. Студентський Сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має наступну 

структуру: 

6.2.1. голова студентського сенату; 

6.2.2. перший заступник голови студентського сенату; 

6.2.3. заступник голови студентського сенату з питань соціально-правових 

аспектів та якості освіти; 

6.2.4. заступник голови студентського сенату з питань розвитку спорту; 

6.2.5. заступник голови студентського сенату з питань спадщини Університету; 

6.2.7. заступник голови студентського сенату з питань організації заходів; 



6.2.8. заступник голови студентського сенату з питань комунікації та PR; 

6.2.9. голови факультетів/інститутів; 

6.2.10. комітет з розвитку спорту; 

6.2.11. соціально-правовий комітет; 

6.2.12. комітет зі спадщини Університету; 

6.2.13. комітет з організації заходів; 

6.2.14. PR-відділ; 

6.5. За рішенням Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова можуть 

створюватись інші органи студентського самоврядування на відповідному 

приймаючому рішення органу рівні. 

6.6 Органи студентського самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

зобов’язані звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед 

студентською громадою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова не рідше одного разу на рік. 

6.7. Органи студентського самоврядування на рівні факультету, інституту та 

комітету зобов’язані щомісячно звітувати про свою поточну діяльність.  

6.8. З припиненням особою навчання у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, 

передбаченому Положенням про студентське самоврядування ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

6.9. Повноваження органів студентського самоврядування визначаються цим 

Положенням, нормативними документами ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

законодавством України.  

 

7. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА, 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ ХНУМГ ІМ. О.М. 

БЕКЕТОВА, СЕКРЕТАР СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ ХНУМГ ІМ. О.М. 

БЕКЕТОВА 

 

7.1. Голова Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відповідає за 

організацію і контроль діяльності органів студентського самоврядування ХНУМГ 



ім. О.М. Бекетова. Головою Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова може 

бути обраний будь-який студент ХНУМГ ім. О.М. Бекетова незалежно від форми 

навчання. Посада голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є 

неоплачуваною. 

7.2. Перший заступник та заступники голови Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова яким Голова Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова може 

делегувати частину своїх повноважень, що не позбавляє його можливості 

здійснювати ці повноваження особисто, обираються на Конференції студентів. 

7.3. Голова Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: 

7.3.1. видає розпорядження у межах своєї компетенції; 

7.3.2. організовує контроль за виконанням обов'язків керівниками органів 

студентського самоврядування усіх рівнів; 

7.3.3. організовує розподіл обов’язків між членами Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

7.3.4. затверджує рішення про створення або ліквідацію комітетів; 

7.3.5. має право ініціювати проведення позачергових Конференцій студентів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

7.3.6. представляє інтереси студентської громади в зовнішніх відносинах у 

межах своєї компетенції; 

7.3.7. бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та 

розподілі матеріальної допомоги, засобів, спрямованих на забезпечення ефективного 

функціонування студентського самоврядування; 

7.3.8. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності; 

7.3.9. має право ініціювати укладання угод зі студентськими радами закладів 

вищої освіти України, студентськими радами закладів вищої освіти інших країн для 

спільної діяльності та підвищення професійного рівня органів студентського 

самоврядування або розвитку відносин між закладами вищої освіти; 

7.3.10. звітує про роботу Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

перед Конференцією студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 



7.3.11 бере участь у розробці проектів рішень ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, що 

стосуються організації освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, правил 

внутрішнього розпорядку, інших документах, що мають бути розроблені за участі 

студентів з правом дорадчого голосу; 

7.3.12. має інші повноваження, передбачені цим Положенням. 

7.4. Строк повноважень голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова становить один рік. Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

його заступники можуть займати свої посади не більше як два строки повноважень. 

В разі вибуття зі складу студентів, виконання обов'язків голови Студентського 

сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова тимчасово, до проведення виборів або поновлення 

в статусі студента, покладається на першого заступника голови Студентського 

сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

7.5. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою Студентського 

сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, голова Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова делегує свої повноваження одному із заступників, призначаючи його 

тимчасово виконуючим обов’язки голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. Таке рішення оформлюється протоколом Студентського сенату ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

7.6. У межах своїх повноважень Заступник Голови Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: 

7.6.1. Допомагає Голові Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 

забезпеченні загального керівництва діяльністю студентського самоврядування, 

координації діяльності структурних підрозділів студентського самоврядування; 

7.6.2. Головує на засіданнях Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

відсутності Голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

7.6.3. Виконує інші обов’язки Голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова у разі його відсутності; 

7.6.4. Виконує поточну роботу за дорученням Голови Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 



7.6.5. Забезпечує своєчасне, повне та достовірне інформування Голови 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова про діяльність студентського 

самоврядування;  

7.6.6. Виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

7.7. Секретар Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є посадовою 

особою Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, що допомагає Голові 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та заступникам Голови 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у здійсненні діяльності за усіма 

загальними напрямами роботи органів студентського самоврядування для реалізації 

мети та завдань органів студентського самоврядування. 

7.8. У межах своїх повноважень Секретар Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова: 

7.8.1. Здійснює фіксацію проведення засідань Конференції студентів ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова, Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова шляхом ведення 

протоколів засідань відповідно Конференції студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

7.8.2. Забезпечує збереження протоколів засідань Конференції студентів 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, інших 

внутрішніх документів ОСС; 

7.8.3. Здійснює облік членів ОСС; 

7.8.4. Допомагає Голові Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

заступнику Голови Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в забезпеченні 

загального керівництва діяльністю ОСС, Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова, координації діяльності структурних підрозділів ОСС; 

7.8.5. Виконує поточну роботу за дорученням Голови Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та заступника Голови Студентського сенату ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова; 



7.8.6 В разі відсутності усіх заступників Голови Студентського сенату ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова виконує обов’язки заступника Голови Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

7.8.7. Виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

 

8.СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ ФАКУЛЬТЕТУ/ІНСТИТУТУ ГОЛОВА 

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ/ІНСТИТУТУ 

 

8.1. До складу студентського сенату факультету/інституту входять: голова 

студентської студентського сенату факультету/інституту, заступник голови 

студентського сенату факультету/інституту та інші особи, які включені до складу 

студентського сенату факультету/інституту. 

8.4. Студентський сенат факультету/інституту 

8.4.1. організовує діяльність та здійснює керівництво студентським 

самоврядуванням на факультеті/інституті; 

8.4.2. вносить пропозиції про форми заохочення та відповідальність студентів; 

8.4.3. направляє більшістю голосів звернення до адміністрації університету 

щодо питань організації розкладу занять, навчального графіку, аудиторного фонду; 

8.4.4. формує пропозиції щодо призначення іменних стипендій та інших 

нагород; 

8.4.5. співпрацює зі старостами академічних груп, а саме: доводить до відома 

старост академічних груп інформацію, яка стосується освітнього процесу, 

організації заходів на факультеті/інституті і Університеті та іншу інформацію, про 

яку вважає за необхідне повідомити; погоджує кандидатури новообраних старост; 

рекомендує академічним групам зняти з посад старост груп; заслуховує старост 

щодо питань, віднесених до їх компетенції; 

8.4.6. має інші повноваження. 

8.5. Студентський сенат факультету/інституту очолює голова студентського 

сенату факультету/інституту, який обирається строком на один рік. Голова 



студентського сенату факультету/інституту та його заступники можуть займати свої 

посади не більше як два строки повноважень. 

8.6. Голова студентського сенату факультету/інституту має бути членом вченої 

ради факультету/інституту. Голова студентської ради несе відповідальність за 

роботу відповідного студентського сенату факультету/інституту. 

8.7. Голова студентського сенату факультету/інституту: 

8.7.1. має право отримувати необхідну для здійснення своєї діяльності 

інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування; 

8.7.2. має право співпрацювати з іншими факультетами, коледжами ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова, студентськими самоврядуваннями закладів вищої освіти України, 

студентськими самоврядування закладів вищої освіти інших країн; 

8.7.3. вносить пропозиції до Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

та деканату факультету/інституту щодо поліпшення умов навчання і побуту 

студентів; 

8.7.4. здійснює контроль за дотриманням студентами факультету/інституту 

Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 

нормативно-правових документів, що діють в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

регулюють поведінку студентів; 

8.7.5. призначає заступників, яким може делегувати частину своїх повноважень; 

8.7.6. має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням. 

8.8. Голова студентського сенату факультету/інституту звітує перед 

Студентського сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.  

8.9. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою Студентського 

сенату факультету/інституту, голова студентського сенату факультету/інституту 

делегує свої повноваження одному із заступників, призначаючи його тимчасово 

виконуючим обов’язки голови студентського сенату відповідного 

факультету/інституту. Таке рішення оформлюється протоколом студентського 

сенату. 

8.10. Члени Студентського сенату факультету/інституту: 



8.10.1. Здійснюють поточну роботу відповідного Студентського сенату 

факультету/інституту; 

8.10.2. Підпорядковуються Голові Студентського сенату факультету/інституту; 

8.10.3. Виконують інші функції, що випливають з цього Положення та чинного 

законодавства України. 

 

9. СТАРОСТИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 

 

9.1. Староста академічної групи (далі староста) обирається студентами 

відповідної групи з їх числа. 

9.2. Староста організовує самоврядування студентів на рівні групи і 

представляє її інтереси в деканаті факультету, на кафедрах, на старостаті. 

9.3. Староста зобов’язаний: 

9.3.1. Своєчасно інформувати студентів про розпорядження декана факультету, 

співробітників деканату, професорсько-викладацького складу, який веде заняття, 

стосовно організації освітнього процесу та інших навчальних заходів; 

9.3.2. Брати участь у засіданнях старостату, своєчасно доводити до відома 

студентів рішення старостату; 

9.3.3 Повідомляти студентів про зміни, що внесені адміністрацією ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова або факультету до навчального графіку та розкладу занять; 

9.3.4. Доводити до відома студентського сенату факультету/інституту про зриви 

занять, можливі непорозуміння в розкладі занять; 

9.3.5. Доводити до відома, Голови студентського сенату факультету/інституту 

про порушення прав студентів, конфлікти з викладачами, інші проблеми; 

9.3.6. Сприяти участі групи в культурно-виховних, спортивно-оздоровчих, 

науково-просвітницьких та інших заходах самоврядування факультету та ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова;  

9.3.7. Отримувати інформацію про освітній процес у адміністрації ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова, студентського сенату факультету/інституту та спільно з останнім 



проводити заходи з метою покращення відвідування занять та підвищення якості 

освіти; 

9.4. Староста має право: 

9.4.1. Рекомендувати кращих студентів до матеріального та морального 

заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, 

спортивній та культурно-масовій роботі; 

9.4.2. Вносити до підрозділів адміністрації пропозиції стосовно всіх питань 

студентського життя; 

9.4.3. Сприяти організації освітнього процесу; 

 

10. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ГУРТОЖИТКАХ ХНУМГ 

ІМ. О.М. БЕКЕТОВА 

 

10.1. Голова студентської ради гуртожитку обирається прямим таємним 

голосуванням з числа студентів, які проживають у відповідному гуртожитку. 

10.2. Строк повноважень Голови студентської ради гуртожитку складає один 

рік. Голова студентської ради гуртожитку може перебувати на посаді не більш як 

два строки. 

10.3. Погіршення успішності не може бути підставою для зняття голови 

студентської ради гуртожитку з посади. 

10.4. Розпорядження голови студентської ради гуртожитку в межах його 

повноважень обов'язкові для виконання студентами - мешканцями гуртожитку. 

10.5. Голова студентської ради гуртожитку: 

10.5.1. сприяє адміністрації гуртожитків у створенні належних житлово-

побутових умов; 

10.5.2. представляє і захищає інтереси студентів-мешканців гуртожитків у 

відносинах з адміністрацією гуртожитків та ЗНУ; 

10.5.3. бере участь у врегулюванні спорів між студентами-мешканцями 

гуртожитків та адміністрацією; 



10.5.4. представляє інтереси студентів-мешканців гуртожитку в Студентській 

раді ЗНУ, співпрацює з відділом виховної роботи, ректором та ректоратом; 

10.5.5. організовує виконання студентами-мешканцями гуртожитку покладених 

на них обов'язків; 

10.5.6. організовує виконання старостами блоків, поверхів (обраних на зборах 

студентів відповідного блоку) їхніх обов’язків; 

10.5.7. здійснює контроль за дотриманням студентами-мешканцями гуртожитку 

Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ЗНУ, нормативно - правових 

документів, що діють в ЗНУ та стосуються студентів; 

10.5.8. здійснює контроль за збереженням матеріально-технічної бази в 

гуртожитку; 

10.5.9. бере активну участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи 

тощо; 

10.6. Повноваження голови студентської ради гуртожитку припиняються 

достроково у разі: 

10.6.1. особистої заяви про відставку; 

10.6.2. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

10.6.3. усунення з посади, якщо на загальних зборах відповідного гуртожитку за 

це проголосувало не менше половини присутніх делегатів; 

10.6.4. припинення проживання в гуртожитку; 

10.6.5. втрати статусу студента ЗНУ. 

10.7. Староста поверху, блоку: 

10.7.1. веде журнал чергування; 

10.7.2. організовує генеральне прибирання, слідкує за санітарним станом 

поверху, блоку, у т. ч. сходових клітин, кухонь, коридорів; 

10.7.3. організує, допомагає в організації та проведенні заходів на базі 

гуртожитку, мотивує студентів до участі в них. 

 

11.ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

АДМІНІСТРАЦІЇ ЗНУ 



 

11.1. Адміністрація ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та керівники відповідних 

структурних підрозділів можуть: 

11.1.1. отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну 

діяльність тощо); 

11.1.2. запропонувати студентській громаді скликати позачергову конференцію 

студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування 

Статуту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та цього Положення; 

11.2. Адміністрація ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та керівники відповідних 

структурних підрозділ забезпечує; 

11.2.1. умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського 

самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, 

оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо; 

11.2.2. інформування органів студентського самоврядування про рішення, які 

стосуються студентського життя в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

11.2.3. інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші 

види підтримки в справах, пов’язаних зі студентським життям, та надавати таку 

підтримку для поліпшення розвитку студентського самоврядування у ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова; 

11.2.4. виділення кошти на діяльність органів студентського самоврядування, 

визначені Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у розмірі не менше 0,5% 

власних надходжень, отриманих закладом вищої освіти від основної діяльності на 

підставі кошторису, затвердженого Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

Конференцією студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

11.2.5. прийняття рішень, визначених нормативно-правовими актами за 

погодженням з органами студентського самоврядування; 

 

12.ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 



 

12.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 

проводиться згідно та у межах чинного законодавства та відповідних нормативно-

правових актів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за рахунок: 

12.1.1. коштів, визначених Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в розмірі 

не менше 0,5% власних надходжень, отриманих ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 

основної діяльності; 

12.1.2. безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому 

числі, з інших держав; 

12.1.3. інших надходжень, незаборонених чинним законодавством. 

12.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними 

кошторисів. 

12.3. Порядок формування кошторису щодо планування та використання 

коштів спеціального фонду ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, передбаченого для потреб 

студентського самоврядування, складається та приймається постійно діючим 

органом студентського самоврядування – Студентським Сенатом ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

12.4. Кошторис формується та приймається Студентським Сенатом ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова, затверджується Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та 

Конференцією студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Відповідальність за 

формування кошторису та використання цих коштів несе голова Студентським 

Сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, солідарно із головним бухгалтером 

університету. 

12.5. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського 

самоврядування, здійснюється Студентським Сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

при формуванні кошторису щорічно відповідно до визначених статей витрат. За 

необхідності до нього можливе внесення змін. 

12.6. Голова Студентським Сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснює облік 

коштів, які витрачено Студентським Сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, та звітує 



перед Студентським Сенатом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова щомісяця. Позачерговий 

фінансовий звіт голови Студентського Сенату ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

здійснюється на вимогу не менш як двох третин від складу Студентського Сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

13.1. Це Положення набирає чинності після ухвалення на Конференції 

студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та з моменту погодження з ректором і є 

основним документом, на підставі якого діють органи студентського 

самоврядування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

13.2. Положення про студентське самоврядування в Харківському 

національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова в редакції від 

10 червня 2013 року втрачає чинність з моменту набрання чинності цим 

Положенням. 

13.3. Вирішення питань, що не врегульовані нормативними актами органів 

студентського самоврядування, належить до компетенції Студентського сенату 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


