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ПЕРЕЛІК СПРОЩЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

КС ОДЕКУ Конференція студентів Одеського державного 

екологічного університету 

НТ ОДЕКУ Наукове товариство студентів та аспірантів Одеського 

державного екологічного університету 

ОДЕКУ Одеський державний екологічний університет 

ПРОФКОМ ОДЕКУ Первинна профспілкова організація студентів та 

аспірантів Одеського державного екологічного 

університету 

РСС ОДЕКУ Рада студентського самоврядування Одеського 

державного екологічного університету 

РССФ Рада студентського самоврядування факультету або 

інституту 

СРГ ОДЕКУ Студенська рада гуртожитку Одеського державного 

екологічного університету  

СС Студентське самоврядування 

Університет Одеський державний екологічний університет 

Факультет Iнститути та факультети ОДЕКУ 

ЦВК ОДЕКУ Центральна виборча комісія студентів Одеського 

державного екологічного університету 
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Це Положення регламентує порядок формування, діяльності та 

повноваження Ради студентського самоврядування (далі — РСС) у Одеському 

державному екологічному університеті (далі – ОДЕКУ , або Університет). 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Студентське самоврядування — це право і можливість  студентів-

бакалаврів та магістрів, курсантів (окрім курсантів-військовослужбовців) 

розв'язувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, 

можливостей творчого та інтелектуального розвитку, а також брати участь в 

управлінні Університетом.  

РСС здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства 

Університету, за винятком студентів відокремлених структурних підрозділів 

(філій) ОДЕКУ. У своїй діяльності РСС керуються Конституцією України, 

Законом України «Про вищу освіту», Статутом ОДЕКУ та даним Положенням 

(далі - Положення про РСС ОДЕКУ), і не дублюють профспілкову організацію 

студентів, користуються допомогою адміністрації університету, студентської 

профспілкової організації студентів та аспірантів ОДЕКУ (далі - ПРОФКОМ) та 

наукового товариства ОДЕКУ (далі - НТ) 

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 

через РСС, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

РСС діє на принципах: 

А. Добровільності, колегіальності, відкритості; 

Б. Виборності та звітності РСС; 

В. Рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському 

самоврядуванні; 

Г. Незалежності від впливу політичних партій та релігійних 

організацій. 

 

Глава 1.1. Структура органів студентського самоврядування 

 

1.1.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської 

групи, факультету, або інституту (далі - факультет), гуртожитку, а також може 

здійснюватися на рівні курсу або спеціальності. 

1.1.2. Вищим представницьким РСС Університету є Конференція студентів 

ОДЕКУ (далі - КС).  

 1.1.3. Виконавчу гілку студентського самоврядування структурного 

підрозділу Університету очолює Студентська рада відповідного структурного 

підрозділу Університету. 

1.1.4. Студентська Рада Гуртожитку (далі — СРГ) є невід’ємною частиною 

студентського самоврядування ОДЕКУ, і діє відповідно до Положення про СРГ 

і Положення про РСС ОДЕКУ. 
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1.1.5. РСС формується строком на один рік. Голови РСС всіх рівнів 

обираються на один рік та можуть перебувати на посаді не більше ніж три 

строки поспіль. 

1.1.6. РСС ОДЕКУ є підзвітним КС. Виконавчі органи СС факультетів є 

підзвітними Конференції студентів відповідного рівня, КС та Голові РСС 

ОДЕКУ. Виконавчі орагни СС гуртожитку є підзвітними Конференції 

мешканців гуртожитку, Голові СРГ та Голові РСС ОДЕКУ. Комісії обрані КС 

та Конференціями студентів структурних підрозділів (Центральна виборча 

комісія студентів Університету (далі - ЦВК студентів), виборчі комісії 

студентів тощо), підзвітні відповідним конференціям, діяльність Центрів РСС 

ОДЕКУ підзвітна КС та Голові РСС ОДЕКУ. 

1.1.7. Засідання колегіальних органів, РСС Університету, а також КС, є 

повноважними за умови присутності на них не менше 51% від кількості членів 

їхнього складу, які мають право голосу. Рішення ухвалюються простою 

більшістю голосів від кількості присутніх, які мають право голосу. 

1.1.8. Невиконання членами відповідних РСС власних обов’язків та 

завдань, встановлених цим положенням, або положенням відповідних РСС, 

може спричинити до подання скарги та їх усунення з посади. 

1.1.9. Центри – структурні підрозділів РСС, які сприяють його ефективній 

діяльності та комунікацію зі студентами по питанням, які відносяться до їх зони 

повноважень. Структура, перелік, функції та Голови Центрів РСС 

регламентуються та визначаються розпорядженнями Голови РСС. 

 

Глава 1.2. Завдання, права та обов’язки студентського 

самоврядування 

 

 1.2.1. Основні завдання РСС всіх рівнів полягають у: 

1) захисті прав, свобод та інтересів студентства Університету; 

2) організації громадської та культурної  діяльності у студентській 

спільноті, зростання у студентської молоді громадської активності; 

3) удосконаленні освітнього процесу, забезпечення участі студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти на рівні  як 

Університету так і Міністерства освіти та ОДЕКУки України; 

4) сприянні гармонійному розвитку особистості студентів, розширення їх 

загального і професійного світогляду; 

5) профілактиці соціально негативних явищу студентському середовищі; 

6) сприянні поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

7) співробітництві з органами СС інших вищих навчальних закладів, 

молодіжними громадськими організаціями, крім політичних та релігійних 

організацій; 

8) участі у розв'язанні питань міжнародного обміну студентів, 
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9) сприянні участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах, змаганнях; 

10) сприянні забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, 

фінансової, юридичної допомоги студентам; 

11) співпраці з кураторами академічних груп, завідувачами 

гуртожитків, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів; 

12) забезпеченні інформування студентів відповідного структурного 

підрозділу Університету з питань, що стосуються їх прав та інтересів; 

13) сприянні розвитку РСС як суб’єкту громадянського суспільства. 

1.2.2.  РСС Університету мають право: 

1) брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту» та статутом ОДЕКУ та цим 

Положенням; 

2) брати участь в обговоренні та розв'язанні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту, проживання у 

гуртожитках; 

3) проводити організаційні, просвітницькі, ОДЕКУкові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

4) брати участь в заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5) захищати права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються в 

Університеті та делегувати своїх представників до робочих, 

консультативно-дорадчих органів; 

6) приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

7) розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках РСС; 

8) вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої 

освіти, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

студентів, змісту освітніх програм і навчальних планів, організації 

освітнього процесу; 

9) оголошувати акції протесту; 

10) отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення 

своїх повноважень; 

11) вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань 

діяльності Університету та самостійно розв'язувати питання які 

належать до компетенції РСС; 

12) мати власну символіку, порядок прийняття та зміни якої 

визначається КС або засіданням відповідного підрозділу РСС; 

13) інші права, передбачені Законодавством України,  Статутом 

ОДЕКУ та цим Положенням. 

1.2.3. Члени РСС зобов’язані: 
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1)  захищати права та інтереси студентів, представляти їх у відносинах з 

Університетом; 

2)  виконувати завдання, покладені на відповідний РСС цим Положенням і 

рішенням КС та відповідним положенням і рішенням Конференції студентів 

структурного підрозділу; 

3)  запобігати та фіксувати порушення прав студентів, законодавства, 

Статуту Університету, цього Положення працівниками Університету і 

повідомляти про це відповідним правоохоронним органам та посадовим особам 

Університету. 

1.2.4. Для реалізації своєї мети студентське самоврядування співпрацює з 

керівництвом Університету, його структурними підрозділами, НТ, 

Профспілкою студентів ОДЕКУ, РСС ЗВО України та інших країн, іншими 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. 

1.2.5. За погодженням з РСС Університету, в порядку, визначеному в 

цьому пункті, приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з ОДЕКУ та їх поновлення на навчання — 

погоджується із РСС ОДЕКУ, РСС відповідного Факультету; 

2) переведення осіб, які навчаються в університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб — із РСС ОДЕКУ, РСС відповідного Факультету; 

3) переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням — із 

РСС ОДЕКУ, РСС відповідного Факультету; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника керівника 

(проректора) вищого навчального закладу; — із Головою РСС 

відповідного Факультету та РСС ОДЕКУ відповідно;  

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення 

їх із гуртожитку — із Головою СРГ; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в частині, 

що стосується осіб, які навчаються в Університеті — із Головою РСС 

ОДЕКУ або Заступником РСС ОДЕКУ. 

7) діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які 

навчаються у закладі вищої освіти — із Головою РСС ОДЕКУ або 

Заступником РСС ОДЕКУ або Головою СРГ; 

Відповідне погодження надається на засіданні відповідного РСС  

більшістю голосів від його кількісного складу з осіб, що мають право голосу, та 

підписується Головою відповідного підрозділу РСС. 

 

Глава 1.3. Фінансова основа та матеріально-технічне забезпечення  

 

1.3.1. Адміністрація Університету та адміністрації структурних підрозділів 

Університету мають всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності 



 

 

8 

 

РСС (шляхом надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення 

телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, тощо). 

1.3.2.  Фінансовою основою діяльності РСС ОДЕКУ є кошти, визначені  

Вченою радою ОДЕКУ в розмірі не менш як 0,5% від власних надходжень, 

отриманих ОДЕКУ від основної діяльності Університету, або іншого відсотка, 

встановленого у змінах у ЗУ ―Про вищу освіту‖, прийнятих після ухвалення 

цього Положення. 

1.3.3.  Кошти РСС ОДЕКУ та всі необхідні матеріальні витрати РСС 

спрямовуються на виконання його завдань і здійснення повноважень відповідно 

до затверджених рішенням зборів РСС ОДЕКУ кошторисів. 

1.3.4. За РСС закріплюються приміщення. За пропозицією РСС за ним 

може бути закріплене інше майно, необхідне для кращої організації його 

діяльності. 

1.3.5.  Задля отримання додаткового фінансування, РСС може 

співпрацювати з молодіжними та громадськими організаціями, науковими 

установами та організаціями, фондами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, їх посадовими особами, іншими фізичними 

та юридичними особами. 

1.3.6.  РСС ОДЕКУ публічно та у повному обсязі звітує про використання 

коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

 

Глава 1.4. Інформаційне забезпечення студентського самоврядування 

 

1.4.1. Для діяльності студентського самоврядування функціонують 

офіційні інформаційні ресурси:  сторінки в соціальних мережах та електронна 

пошта студентського самоврядування, перелік яких визначається окремим 

рішенням Голови РСС або його Заступником. 

1.4.2. Обов’язковому опублікуванню на офіційних інформаційних ресурсах 

студентського самоврядування усіх рівнів підлягають: 

1) оголошення щодо проведення виборів до РСС — терміном не пізніше 2 

днів після початку виборчого процесу; 

2) оголошення щодо проведення виборів делегатів від студентства для 

участі у громадському самоврядуванні Університету; 

3) керівний склад РСС Університету, факультетів, гуртожитку — протягом 

місяця з моменту вступу вищевказаних на посаду; 

4) звіти про діяльність РСС — щонайменше 1 раз на рік, відповідно до 

каденції Голови та складу; 

5) звіти про використання коштів РСС у разі їх використання — раз на рік; 

6) установчі акти РСС, включно з цим Положенням; 

7) протоколи, розпорядження, листи та інша документація відповідного 

РСС, протягом 5-ти робочих днів з дати підписання; 

8) звіти, передбачені підпунктами 4-5 цього пункту, підлягають 

опублікуванню на офіційному інформаційному ресурсі РСС ОДЕКУ та на 
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офіційному сайті Університету не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дня 

складення відповідним органом своїх повноважень. Особами, 

відповідальними за затвердження та опублікування таких звітів, є голови 

відповідних органів. 

1.4.3. Проєкти установчих актів РСС підлягають попередньому публічному 

обговоренню до винесення на голосування КС, що відбувається шляхом 

публікації не менше ніж за 3 календарних днів до дати проведення голосування. 

Разом з проєктами публікуються контактні дані Голови робочої групи для 

внесення зауважень та пропозицій. Остаточна публікація проєктів публікується 

за день до КС, разом із порядком денним. 

 

Глава 1.5. Взаємодія РСС з адміністрацією Університету, 

адміністраціями структурних підрозділів Університету 

 

1.5.1 Зобов’язання Адміністрації Університету перед РСС регулюються 

Законом ―Про Вищу освіту‖ та Статутом ОДЕКУ. Загальні засади роботи між 

Адміністрацією та РСС характеризуються принципами консультування та 

інформування щодо прав, обов’язків та законних інтересів студентів, допомоги 

в розвитку студентського самоврядування з боку Адміністрації. 

1.5.2 Студентське самоврядування Університету не перебуває в 

підпорядкованості адміністрації Університету чи структурних підрозділів. 

Будь-який вплив на РСС забороняється та вважається порушенням відповідних 

нормативно-правових актів. 

Глава 1.6. Зовнішні відносини РСС 

 

1.6.1. Пріоритетними напрямами зовнішніх відносин РСС Університету є 

обмін досвідом зі студентами ОДЕКУ; реалізація спільних  громадських або 

ОДЕКУкових проектів. 

1.6.2. РСС Університету є вільними від втручання політичних партій та 

рухів, релігійних організацій та громадських об’єднань політичного чи 

релігійного спрямування. 

1.6.3. РСС Університету можуть співпрацювати з комерційними та 

некомерційними організаціями в ОДЕКУковій, освітній та культурно-

мистецькій та інших сферах, а також можуть входити до міжстудентських 

об’єднань, спілок. 

 

Глава 1.7. Порядок та умови припинення повноважень Голів СС 

Університету 

 

1.7.1.  Повноваження голови РСС припиняються достроково у разі: 

 добровільного складання повноважень; 

втрати статусу студента Університету;  
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усунення з посади за результатами винесення Резолюції недовіри на КС. 

1.7.2. Голова РСС виконує свої повноваження до вступу на посаду нового 

Голови. У випадку дострокового припинення повноважень Голова РСС порядок 

його заміщення визначається п. 1.7.4. цього Положення. 

1.7.3. Голова РСС може бути усунений з посади шляхом висловлення 

недовіри через загальне таємне голосування студентів Університету. Для 

ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 % 

студентів відповідного структурного підрозділу Університету. Усунення з 

посади можливо не раніше, ніж через 2 місяці після вступу Голови на посаду. 

1.7.4. У випадку дострокового припинення повноважень Голови РСС 

виконуючим обов’язки (далі - В.о.) Голови призначається один з заступників 

Голови, Секретар або один з членів цього РСС за рішенням шляхом прямого 

таємного голосування власне, РСС, до вступу на посаду новообраного Голови. 

В.о. Голови РСС має всі права та здійснює всі обов’язки Голови.  

1.7.5. Визначення процедури дострокового припинення повноважень за 

власним бажанням відбувається наступним чином: У разі дострокового 

припинення повноважень за власним бажанням за 2 робочих днів до звільнення 

Голова РСС зобов’язаний написати заяву про складання повноважень.  

Подальший порядок дострокового припинення повноважень Голови РСС 

ОДЕКУ:  ЦВК ОДЕКУ протягом двох робочих днів (за винятком періоду 

літніх, зимових канікул, та період вимушених канікул у зв’язку  з надзвичайним 

становищем у регіоні, країні, світі) скликає засідання та призначає дату виборів 

Голови РСС ОДЕКУ; 

Подальший порядок дострокового припинення повноважень Голови РСС: 

до обрання нового Голови його обов’язки може виконувати один з заступників 

або Секретар за рішенням прямих таємних виборів серед членів РСС. 

 

Глава 1.8. Загальні права та обов’язки Голів та органів СС всіх 

структурних підрозділів ОДЕКУ 

 

1.8.1. Права голів виконавчих органів СС структурних підрозділів ОДЕКУ: 

1) визначати своїми розпорядженнями виконавчу діяльність РСС 

відповідного своїй посаді, створювати для цього відповідні департаменти та 

посади, визначати їхні повноваження та сферу відповідальності; 

2) призначати та звільняти голів центрів, своїх заступників, Секретаря та 

інших посадових осіб відповідного РСС, чиї посади створені його 

розпорядженнями відповідно до попереднього пункту; 

3) делегувати частину своїх повноважень іншим посадовим особам 

відповідного РСС; 

4) отримувати необхідну інформацію від адміністрації Університету, 

інших посадових осіб та РСС для здійснення своєї діяльності; 

6) брати участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій 

відповідного структурного підрозділу Університету з правом дорадчого голосу; 
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7) призначати тимчасово виконуючого обов’язки (далі — Т.в.о.) Голови 

відповідного РСС з його членів строком не більше двох тижнів своїм 

розпорядженням. Т.в.о. має всі права та здійснює всі обов’язки Голови цього 

підрозділу; 

8) здійснювати інші повноваження, делеговані йому РСС ОДЕКУ. 

1.8.2. Обов’язки Голів виконавчих органів СС: 

1)  представляти інтереси студентів відповідного підрозділу Університету; 

2) головувати на засіданнях відповідного підрозділу Університету; 

3) організовувати роботу, координувати роботу департаментів й нести 

відповідальність за ефективність діяльності відповідного підрозділу; 

4) підписувати рішення, ухвалені відповідним до його посади РСС; 

5) здійснювати контроль за виконанням рішень РСС ОДЕКУ; 

6) представляти інтереси студентства на Вченій раді Університету; 

7) представляти РСС Університету в стосунках з РСС та студентами інших 

навчальних закладів громадськими та іншими комерційними та 

некомерційними організаціями (окрім організацій політичного та 

релігійного спрямування); 

8) та інші обов’язки згідно завдань, регламентованим цим положенням. 

1.8.4. Секретар виконавчого органу СС: 

1) Веде документацію РСС та підписує його протоколи та рішення; 

2) Веде облік отриманих студентами балів, під час заходів за семестр; 

3) Призначається головою відповідного РСС; 

4) Має інші права, та обов’язки згідно з цим положенням. 

 

РОЗДІЛ 2. СС НА РІВНІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Глава 2.1. Конференція студентів Університету 

 

2.1.1. Конференція студентів ОДЕКУ (далі – КС ) складається зі студентів-

делегатів від груп, факультетів, НТ та ПРОФКОМУ (мінімально з кожного 

представленого об’єднання повинна бути 1 людина, максимальна кількість 5 за 

умови їх присутності)  

2.1.2. Делегатів обираються строком на один рік. 

2.1.3 Повноваження КС:  

1) ухвалює внутрішні документи, та положення які визначають засади 

діяльності РСС Університету (Положення про ОДЕКУ та інші документи та 

доповнення стосовно реалізації прав студентів ); 

2) визначає структуру та повноваження РСС, а також порядок 

проведення прямих таємних виборів РСС; 

3) здійснює контроль за роботою всіх органів СС Університету; 

4) заслуховує звіт представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів СС Університету про виконану роботу і приймає рішення 

щодо їхньої діяльності не менше одного разу на рік; 
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5) розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, 

окреслені основними завданнями РСС; 

6) обирає склад та голів ЦВК та інших постійних та тимчасових 

комісій; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням. 

8) Приймає рішення про примусове припинення діяльності 

студентських організацій. 

2.1.4. КС скликається Спікером не менше одного разу на рік. 

Інформування про скликання Конференції здійснюється не менше, ніж за 3 дні 

до дати проведення. За рішенням РСС ОДЕКУ, інформування про скликання 

позачергового засідання Конференції здійснюється не менше, ніж за 3 дні до 

дати проведення. 

2.1.5. Проєкти установчих актів положень, розглядаються разом, але 

можуть розглядатись і по черзі — за рішення більшості від присутніх. 

2.1.6. Позачергове засідання КС може скликатися: 

1) за рішенням РСС ОДЕКУ; 

2) на вимогу студентів, яка засвідчена підписами не менш як 5 

відсотків студентів Університету; 

3) в інших випадках передбачених цим Положенням. 

2.1.7. Керує роботою КС Спікер та Секретар, який веде протокол 

Конференції та разом з Спікером підписує його. Спікер та Секретар 

Конференціії обираються на першому засіданні КС нового скликання простою 

більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Конференції до кінця 

терміну її повноважень. До обрання (або у випадку відсутності) Спікера 

Конференції та Секретаря їхні обов’язки виконують Голова РСС ОДЕКУ або 

Голова СРГ та Секретар РСС ОДЕКУ, або Секретар СРГ відповідно. 

2.1.8 Спікер КС:  

1) формує та вносить зміни до порядку денного засідання КС 

(вислуховує та приймає пропозиції від делегатів); 

2) сповіщає та координує делегатів засідання КС; 

3) підписує протокол засідання та рішення КС разом із Секретарем; 

4) забезпечує дотримання процедури виборів студентів до постійних 

та тимчасових комісій. 

2.1.9. Секретар КС допомагає Спікеру у виконанні його обов’язків та веде 

протокол засідання КС, який підписує разом із Спікером. Секретар КС 

зобов’язаний протягом 5 робочих днів опублікувати матеріали та протокол 

засідання КС на офіційному офіційному сайті університету у розділі 

«Студенське самоврядування» 

2.1.10. Лічильна комісія для підрахунку голосів за потреби обирається в 

кількості 2 або 3 осіб з числа учасників конференції шляхом відкритого 

голосування. Головою лічильної комісії вважається секретар КС. 

2.1.11. Члени КС мають право: 

1) входити до складу постійних та тимчасових комісій; 
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2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань КС; 

3) звертатись за роз’ясненнями до адміністрації Університету, 

структурних підрозділів, гуртожитку тощо.   

2.1.12.  Члени КС зобов’язані: 

1) брати участь в засіданнях КС. За відсутності без поважних причин 

на засіданнях Конференції 2 разів і більше, делегат може бути 

виключений зі складу Конференції. В разі виключення зі складу 

Конференції, делегат заміщується відповідно до процедури, 

передбаченої п. 2.1.2. 

2) запобігати, а в разі неможливості цього – фіксувати порушення 

законодавства, Статуту Університету, цього Положення студентами 

та працівниками Університету і повідомляти про них РСС; 

3) повідомляти РСС Університету, факультету, КС щодо виявлених 

фактів корупції в Університеті; 

4) доводити до відома РСС та КС скарги та пропозиції студентів щодо 

навчально-освітнього процесу, якості освіти, побутових, санітарно-

гігієнічних умов навчання та проживання, харчування тощо. 

2.1.13.До виключної компетенції КС відноситься: 

1) обрання членів ЦВК студентів Університету та інших постійних та 

тимчасових комісій; 

2) оголошення Резолюції недовіри органам і членам РСС в 

Університеті; 

3) ухвалення Положення ―Про студентське самоврядування ОДЕКУ‖, 

внесення до нього змін та доповнень, змін та доповнень до нього 

тощо; 

2.1.14. Резолюція недовіри РСС Університету/структурного підрозділу 

Університету та/або окремим їх членам направляється на розгляд Спікеру КС. 

Спікер КС скликає позачергове засідання Конференції, де заслуховується 

проєкт Резолюції, звіт про роботу органу та/або окремих членів та ставить 

проєкт Резолюції на голосування. Резолюція недовіри вважається прийнятою, 

якщо за неї проголосувала більшість делегатів.  Порядок проведення виборів 

призначається ЦВК студентів ОДЕКУ протягом 5 робочих днів. 

2.1.15. Рішення КС є обов'язковим для виконання всіма студентами та РСС 

Університету, а також мають бути дотримані адміністрацією Університету та 

іншими посадовими особами. 

2.1.16. Порядок проведення Конференції: 

1) Відкриття засідання Спікером. 

2) Оголошення порядку денного, прийняття пропозицій щодо правок, 

голосування за порядок денний. 

3) Обговорення і голосування питань з порядку денного. 

4) Закриття засідання Спікером. 

2.1.17. Задля проведення КС може бути створений Тимчасовий 

Організаційний комітет (далі – ТОК), рішення про створення, положення про 
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ТОК, обрання голови та особового складу приймається на засіданні РСС 

ОДЕКУ.  

2.1.18.  КС може бути розпущена: 

1) У випадку складання повноважень 51% складу КС 

2) У випадку, якщо кворум КС не був зібраний 2 рази поспіль, Голова 

РСС ОДЕКУ або Голова СРГ ОДЕКУ може розпочати процедуру 

висунення резолюції недовіри КС на зборах РСС ОДЕКУ та СРГ — 

акт розпуску повинен бути підписаний Головою СРГ, Головою РСС 

ОДЕКУ та 50% від складів кожного вищевказаного органу. 

3) За ініціативою зборів РСС ОДЕКУ або СРГ. Акт розпуску повинен 

бути підписаний 2/3 складу РСС ОДЕКУ або СРГ, які мають право 

голосу.  

2.1.19. У разі відсутності норм, регламентуючих відносини, що склалися 

під час Конференції через обставини, що не передбачені цим Положенням, 

Спікером застосовується аналогія норм Положення або права. Аналогія права 

застосовується лише у разі об’єктивної неможливості застосування аналогії 

 

Глава 2.2. Студентська рада ОДЕКУ. 

 

2.2.1. РСС ОДЕКУ є вищим виконавчим органом СС, який представляє 

інтереси всіх студентів Університету. 

2.2.2. РСС ОДЕКУ очолює Голова, який обирається студентами 

Університету шляхом прямих таємних виборів строком на 1 рік. 

2.2.3. РСС ОДЕКУ складається з Голови, першого заступника Голови, 

заступників Голови, Секретаря, голів студентських рад факультетів, голів та 

членів центрів РСС ОДЕКУ. До РСС ОДЕКУ за посадою входить Голова СРГ 

на правах заступника Голови з питань гуртожитку. 

2.2.4. На засіданнях РСС ОДЕКУ право голосу мають Голова, Голова СРГ, 

Секретар РСС ОДЕКУ, Голови Центрів РСС ОДЕКУ, а також офіційні 

представники від факультетів не будучи їх Головами. У випадку рівної 

кількості голосів при голосуванні, голос Голови РСС ОДЕКУ вважається 

вирішальним. 

2.2.5. Діяльність студентської ініціативної групи може бути примусово 

припинена за рішенням на засіданні РСС ОДЕКУ. 

2.2.6. Перший заступник РСС ОДЕКУ обирається серед членів РСС 

ОДЕКУ, що мають право голосу. Перший заступник за відсутності, або 

неможливості виконання обов’язків Голови РСС ОДЕКУ має право підпису 

Голови РСС ОДЕКУ.  

2.2.7. Обов'язки РСС ОДЕКУ: 

1) організовує та контролює діяльність виконавчих РСС усіх структурних 

підрозділів Університету відповідно до їхніх основних завдань; 

2) координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих 

РСС структурних підрозділів Університету; 
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3) надає методичну допомогу виконавчим РСС структурних підрозділів 

Університету з метою забезпечення реалізації цього Положення та 

інших актів РСС; 

4) скликає, та виносить на розгляд КС питання; 

5) виносить на розгляд КС питання, які потребують їхнього розгляду; 

6) приймає або відхиляє проєкт рішення про початок акції протесту, 

поданий Головою РСС ОДЕКУ. 

7) за необхідності делегує окремі свої повноваження, зокрема право 

погодження, розпорядження коштами та майном студентського 

самоврядування Голові РСС ОДЕКУ у встановленому порядку. Таке 

рішення про делегування окремих повноважень та прав ухвалюється на 

засіданні РСС ОДЕКУ більшістю голосів з-поміж присутніх шляхом 

прямого відкритого голосування. 

8) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Університету та цим Положенням, зокрема, 

в п. 1.8.3. 

Глава 2.3. Голова РСС ОДЕКУ 

 

2.3.1. Голова РСС ОДЕКУ очолює виконавчий орган СС Університету. 

Голова РСС ОДЕКУ обирається студентами Університету шляхом прямого 

таємного голосування строком на один рік. 

2.3.4. Обов’язки Голови РСС ОДЕКУ: 

1) представляти РСС Університету в стосунках з РСС та студентами інших 

навчальних закладів громадськими та іншими комерційними та 

некомерційними організаціями (окрім організацій політичного та релігійного 

спрямування); 

2) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених п. 

1.8.2 цього Положення, законодавством, Статутом Університету, та цим 

Положенням. 

2.3.5. Виключні права Голови РСС ОДЕКУ: 

Координувати співпрацю між РССФ.  

Затверджувати своїми розпорядженнями обов’язковий 

загальноуніверситетський план та порядок впровадження нововведень та 

проєктів РСС ОДЕКУ. 

Погоджувати додаткові бали студентів факультетів. 

Отримувати необхідну інформацію від голів РССФ, для здійснення  своєї 

діяльності. 

2.3.6. Загальний порядок припинення повноважень Голови РСС ОДЕКУ 

регламентується Главою 1.7. цього положення. 

2.3.7. Розпорядження Голови РСС ОДЕКУ: 

мають бути дотримані відповідними органами СС, та його особовим 

складом, в міру його повноважень; 
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- мають оприлюднюватися на інформаційних ресурсах РСС ОДЕКУ               

протягом 5-ти робочих днів з моменту їх підписання. 

- можуть бути використані для призначення секретаря РСС ОДЕКУ, 

заступника голови РСС ОДЕКУ, голови відділу/департаменту РСС 

ОДЕКУ. 
 

РОЗДІЛ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

Глава 3.1. Студентська рада факультету (далі — РССФ) 

 

3.2.1. РССФ очолює Голова, який обирається студентами факультету 

шляхом прямих таємних виборів строком на один рік. 

3.2.2. РССФ складається з Голови, заступників, Секретаря, голів та членів 

департаментів цієї РССФ. 

3.2.3. РССФ діє згідно з завданнями, вказаними в п.1.8.3 цього положення. 

 

Глава 3.2. Голова РССФ. 

 

3.3.1. Голова РССФ є очільником студентського самоврядування 

факультету і виступає від його імені.  

3.3.2. Новообраний Голова РССФ набуває повноважень з моменту вступу в 

дію відповідного протоколу Конференції студентів факультету. 

3.3.3. Виключні обов’язки Голів РССФ: 

1) звітувати Голові РСС ОДЕКУ про виконання завдань за 

відповідним запитом; 

2) Виконувати завдання Голови РСС ОДЕКУ, регламентовані його 

розпорядженнями, згідно з його повноваженнями; 

3) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, цим Положенням та Статутом Університету. 

4) брати участь у роботі РСС ОДЕКУ у якості представника 

факультету з правом голосу; 

3.3.4. Голова РССФ має права та обов’язки регламентовані п. 1.8.1. цього 

положення. 

3.3.6. Загальний порядок припинення повноважень Голови РССФ 

регламентується Главою 1.7. цього положення. 

 

РОЗДІЛ 4. СТУДЕНСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ. 

 

4.1. РСС гуртожитка ОДЕКУ функціонує на підставі Положення, яке 

затверджується на Конференції мешканців гуртожитку та має на меті 

систематизувати та регулювати діяльність студентського самоврядування в 
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гуртожитку ОДЕКУ, забезпечивши реалізацію і захист прав та інтересів осіб, 

які навчаються в ОДЕКУ і мешкають у ньому. 

 

РОЗДІЛ 5. ІНШІ ФОРМИ СС 

Глава 5.1. Делегати. 

 

5.1.1.Усі виборні представники студентів (делегати) в РСС обираються 

шляхом прямих виборів. 

5.1.2.    У роботі Конференції трудового колективу Університету повинні 

брати участь виборні представники з-поміж студентів, у кількості не менш як 

15 % від загального чисельного складу Конференції трудового колективу 

Університету. Представники обираються шляхом прямих таємних виборів 

відповідно до Положення про вибори до РСС ОДЕКУ. 

5.1.3. У роботі Конференції трудового колективу структурного підрозділу 

Університету повинні брати участь виборні представники з-поміж студентів, у 

кількості не менш як 15 відсотків від загального чисельного складу 

Конференції трудового колективу структурного підрозділу Університету.  

5.1.4.  Виборні представники з-поміж студентів мають становити не менше 

як 10 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету, Вченої 

ради структурного підрозділу Університету. Голова РСС Університету входить 

за посадою до складу Вченої ради Університету. Голови РССФ входять за 

посадою до складу Вчених рад структурних підрозділів Університету.. Участь 

студентів у Вчених радах регулюється відповідними положеннями про Вчену 

раду. 

5.1.5. У виборах керівника Університету мають право брати участь виборні 

представники з-поміж студентів, у кількості не менше 15 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у виборах. 

Глава 5.2. РСС на інших рівнях 

 

5.2.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи шляхом обрання старости групи та його заступника. 

5.2.2. Староста академічної групи обирається шляхом прямого 

голосування. Старостою вважається кандидат, який набрав найбільше голосів у 

порівнянні з іншими кандидатами. 

5.2.3. Староста академічної групи здійснює представництво інтересів 

академічної групи. 

5.2.4. Староста академічної групи представляє інтереси студентів групи в 

РССФ, в деканаті відповідного факультету. 

5.2.5.  Староста академічної групи: 

1) призначає заступника; 

2) організовує  виконання  студентами академічної групи навчального плану 

та графіку навчального процесу; 
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3) організовує отримання студентами підручників та навчальних посібників; 

веде облік присутність студентів на всіх видах учбових занять, з'ясовує 

причини відсутності студентів та подає куратору відповідні дані; 

4) контролює виконання студентами групи розпоряджень та наказів голів та 

заступників голів виконавчих органів РСС на всіх рівнях; 

5) здійснює нагляд за станом навчальної дисципліни та поведінки в групі; 

6) своєчасно сповіщає студентів про зміни в розкладі учбових занять, 

консультацій, екзаменів; 

7) проводить збори студентів академічної групи, аналізує та доводить до 

відома рішення РССФ, адміністрації факультету  пропозиції та 

зауваження з боку студентів; 

8) бере участь в комісіях, що створюються деканатом факультету  в 

конфліктних ситуаціях і пов'язані зі студентами відповідної групи; 

9) має право давати доручення заступнику старости групи; 

10) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначеними 

цим Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку ОДЕКУ. 

 

РОЗДІЛ 6. УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

 

Глава 6.1. Загальні засади виборів до органів студентського та 

громадського самоврядування. 

 

6.1.1. Студенти Університету беруть участь у виборах на рівних засадах. 

Усі кандидати в РСС мають рівні права і можливості брати участь у виборчому 

процесі, а також у роботі Центрів РСС. 

Глава 6.2 Припинення повноважень членів РСС. 

 

6.2.1. Член РСС припиняє свої повноваження: 

1)  за власним бажанням; 

2) у зв’язку із втратою статусу студента Університету; У випадку 

тимчасової втрати статусу студента, а саме після здобуття ОС ―Бакалавр‖ та під 

час вступу на ОС ―Магістр‖, за рішенням відповідного органу протягом 3 

місяців обов’язки цього члена РСС має право виконувати інший член РСС до 

моменту підтвердження набуття статусу студента Університету (надання 

довідки з місця навчання Голові або Секретарю РСС ОДЕКУ). 

3) внаслідок усунення з виборної посади шляхом прямого таємного 

голосування. 

6.2.2. Невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків членом 

студентського самоврядування без поважних причин або аморальна поведінка 

(тобто така, що принижує честь та гідність інших осіб) тягне за собою негативні 

наслідки – припинення повноважень і виключення з РСС за рішенням КС. 
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РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Це положення набуває сили з моменту підписання Спікером конференції 

та публікації на офіційному інформаційному ресурсі РСС ОДЕКУ та 

сайті Університету. 

 

 


