
«УХВАЛЕНО»
Конференцією студентів
КЗВО «Рівненська медична академія»
Рівненської обласної ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
На загальних зборах студентського

самоврядування 
КЗВО «Рівненська медична академія

Протокол № і і
від «

игайло К.І.

ПОЛОЖЕННЯ

про орган студентського самоврядування 

КЗВО « Рівненської медичної академії» РОР

Рівне 2019 р



І . Загальні положення.

1. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 
самоврядування Академії.

2. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів 
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, 
а також брати участь в управлінні Академії.

3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії.

Усі студенти, які навчаються в Академії, мають рівні права та можуть 
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 
студентського самоврядування.

4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні Академії.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», іншими 
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства освіти і науки України, які регламентують діяльність вищих 
навчальних закладів, а також Статутом Академії, даним Положенням .

6. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

а) добровільності, колегіальності, відкритості;

б) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

в) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

г) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування

Академії співпрацюють з первинною профспілковою організацією Академії



1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні факультету, 
студентської групи, курсу, відділення, студентського містечка, Академії.

2. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 
через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом 
прямого таємного голосування студентів.

3. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 
самоврядування обираються строком на один рік.

4. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів 
Академії.

4.1. До повноважень Конференції студентів Академії належить:

4.1.1. ухвалення положення про студентське самоврядування Академії, 
визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 
таємних виборів представницьких та виконавчих органів 
студентського самоврядування;

4.1.2.заслуховування звітів представницьких, виконавчих та контрольно- 
ревізійних органів студентського самоврядування;

4.1.3. затвердження процедури використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах;

4.1.4.затвердження річного кошторису витрат органів студентського 
самоврядування, внесення до нього змін та доповнень, заслуховують 
звіт про його виконання;

4.1.5.обирання контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 
здійснення поточного контролю за станом використання майна та 
виконання бюджету органів студентського самоврядування.

4.2. Конференція студентів Академії вважається такою, що відбулася за 
умови, що на зібранні були присутні не менш як 2/3 студентів з числа 
обраних делегатів.

II. Структура й організація роботи органів студентського
самоврядування Академії.



4.3. Вибори делегатів до складу Конференції студентів Академії 
проводяться прямим таємним голосуванням шляхом обрання одного 
представника з числа студентів з кожного курсу відділення.

4.4. Після обрання делегатів на Конференцію студентів Академії голова 
Студентської ради Академії організовує виготовлення іменних мандатів 
делегатів на Конференцію студентів Академії та відкриває її засідання.

4.5. Конференція студентів Академії обирається строком на один рік.

5. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада 
Академії.

5.1. Студентська рада Академія:

5.1.1. бере участь в управлінні Академії згідно з порядком встановленим 
Законом України «Про вишу освіту» та Статутом Академії;

5.1.2.бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

5.1.3. проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 
та інші заходи;

5.1.4.бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
5.1.5.захищає права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;
5.1.6. делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів;
5.1.7. приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
5.1.8.бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 
студентів;

5.1.9. розпоряджається коштами та іншим майном, що перебуває на балансі 
органів студентського самоврядування та звітує про їх використання;

5.1.10. вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, в 
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

5.1.11. виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вишу 
освіту», Статутом Академії та Положенням про студентське 
самоврядування Академії.



5.2. За погодженням з Студентською радою Академії приймаються рішення 
про:

5.2.1. відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
5.2.2. переведення осіб, які навчаються в Академії за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб;

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

5.2.4. призначення заступника декана факультету, заступника академії, 
проректора Академії;

5.2.5. поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення 
їх із гуртожитку;

5.2.6.затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що 
стосується осіб, які навчаються;

5.2.7. діяльність студентського містечка та гуртожитків для проживання 
осіб, які навчаються в Академії.

5.3.Студентська рада складається з голови Студентської ради, заступника 
голови Студентської ради, секретаря Студентської ради та членів 
Студентської ради.

5.3.1. Голова Студентської ради Академії :

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 
Студентської ради Академії;

- представляє інтереси студентської громади;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та 
комісій Академії;

- делегує свої повноваження заступнику в разі своєї відсутності;

- забезпечує організацію проведення Конференції студентів Академії;

- ініціює проведення позачергових зібрань органів студентського 
самоврядування всіх рівнів;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Академії та 
органів студентського самоврядування в Академії для здійснення своєї



5.3.2.Заступник голови Студентської ради:

- здійснює повноваження голови Студентської ради;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради ;

- допомагає голові Студентської ради у його повсякденній роботі.

5.3.3. Секретар Студентської ради:

- веде протоколи засідань;

- веде облік виконання рішень;

- разом з головою Студентської ради відповідає за збереження документації 
Студентської ради;

- повідомляє членів Студентської ради про проведення позачергових 
засідань Студентської ради.

5.3.4. Студентська рада Академії у своєму складі має 4 сектори, які 
організовують роботу з основних напрямків її діяльності:

Сектор №1 -  «Навчально-просвітницької роботи»:

- популяризація та сприяння поширенню тенденції до високого рівня 
оволодіння теоретичними та практичними навичками, що пропонується 
навчальними планами;

- подання рекомендацій для отримання грамот чи винагород студентам- 
відмінникам, науковцям, громадським діячам.

Сектор №2 - «Організації дозвілля»:

- організація культурного відпочинку студентів Академії;

- організація тематичних вечорів, конкурсів, диспутів, культурно-масових 
заходів;

- популяризація здорового способу життя та залучення студентів Академії 
до занять у спортивних секціях.

діяльності, в межах передбачених метою організації студентського
самоврядування.



Сектор №3 - «Соціальних досліджень, зв'язок з іншими навчальними 
закладами та морально -  етичне виховання»:

- інформування студентів про рішення Студентської ради, Наглядової ради, 
Вченої ради Академії;

- співпраця з благодійними фондами та іншими установами;

- ведення власної рубрики в газеті академії;

- повідомлення членів Студентської ради про проведення позачергових 
засідань Студентської ради.

Сектор №4 -  «Гуртожитків та студентської сім’ї»:

- представництво в комісії з поселення;

- контроль за забезпеченням для студентів належних умов проживання у 
гуртожитках;

- контроль за дотриманням студентами Правил проживання у гуртожитку.

5.4. Засідання Студентської ради проводяться головою Студентської ради 
або заступником не рідше одного разу на місяць і вважаються дійсними, 
якщо на них присутні не менше двох третин від числа членів Студентської 
ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.5. Протоколи засідань Студентської ради веде секретар Студентської 
ради, які підписуються головою (заступником) та секретарем Студентської 
ради.

5.6. Позачергові засідання проводяться в необмеженій кількості разів.

5.7. Студентська рада обирається з числа студентів Академії денної форми 
навчання.

5.8. Члени Студентської ради обираються шляхом прямих таємних виборів 
на відділені з розрахунку не менше одного представника терміном на один 
рік.

5.9. Студенти, які проживають в гуртожитках Академії, обирають шляхом 
прямого таємного голосування до складу Студентської ради з розрахунку 
не менше одного представника з гуртожитку.



5.10. З припиненням особою навчання в Академії припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування.

5.11. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 
перебувати на посаді не більш як два строки.

6. Дострокове припинення повноважень членів органів студентського 
самоврядування:

6.1.Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування у 
випадку порушень Положення про студентське самоврядування, Статуту 
Академії чи інших законодавчих актів, не виконання доручених завдань чи 
систематичні пропуски засідань органів студентського самоврядування без 
поважних причин можуть бути усунені зі своїх посад за результатами 
загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого 
голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів 
Академії. У випадку усунення студентів із органів студентського 
самоврядування організовуються прямі таємні вибори членів органів 
студентського самоврядування.

III Участь студентів у роботі громадського самоврядування Академії.

1. Усі студенти, які навчаються в Академії мають рівні права на участь у 
діяльності органів громадського самоврядування Академії.

2. Відповідно до Статуту Академії вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування є Конференція трудового колективу 
Академії. Діяльність Конференції трудового колективу Академії 
визначається Статутом Академії.

3. Кількість студентів - виборних представників, які обираються для участі 
у Конференції трудового колективу Академії, встановлюється відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Академії, Положення про 
студентське самоврядування Академії.

4. Обрання виборних представників до складу Конференції трудового 
колективу Академії з числа студентів які навчаються в академії 
проводиться студентами окремо на кожному відділенні Академії шляхом 
прямих таємних виборів.



IV. Участь студентів у виборах ректора Академії

1. Брати участь у виборах ректора Академії мають право виборні 
представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих 
таємних виборів. Усі студенти, які навчаються в Академії мають рівні права 
та можуть бути обраними як виборні представники з числа студентів 
Академії для участі у виборах ректора Академії.

2. Кількість студентів - виборних представників, які обираються для участі 
у виборах ректора Академії, встановлюється відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту», Статуту Академії, Положення про студентське 
самоврядування Академії та становить не менше 15 відсотків осіб, які 
мають право брати участь у виборах.

3. Кількість студентів - виборних представників, які обираються для участі 
у виборах ректора Академії, розподіляється по кожному відділенню та 
курсу у пропорційному співвідношенні кількості студентів, які навчаються 
на даному відділенні та курсі до загальної кількості студентів, які 
навчаються в Академії.

4. Обрання виборних представників для участі у виборах ректора Академії з 
числа студентів, які навчаються в Академії, проводиться студентами 
окремо на кожному курсі відділення Академії шляхом прямих таємних 
виборів.

5. Процес обрання виборних представників для участі у виборах ректора 
Академії з числа студентів Академії відбувається згідно з Положенням про 
порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у 
виборах ректора КЗВО «Рівненська медична академія рівненської обласної 
ради».

V. Фінансове та матеріальне забезпечення.

1. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1.1. Кошти, визначені Вченою радою Академії в розмірі не менш як 0,5 
відсотка власних надходжень, отриманих Академії від основної діяльності.

1.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 
студентів Академії. Розмір місячного членського внеску однієї особи не



може перевищувати І відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 
законом.

2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 
затверджених ними кошторисів.

3. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

VI. Всеукраїнська та міжнародна діяльність органів студентського 
самоврядування.

1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів в Україні 
та за кордоном, міжнародними студентськими організаціями та їх 
об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених 
повноважень.

2. Укладання угод, проведення спільних заходів має відбуватися за 
погодженням з адміністрацією Академії.

3. Зовнішня діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 
■формуванню позитивного іміджу Академії.

1. Дане Положення набирає чинності з дня його затвердження на 
Конференції студентів Академії.

2. Вважати такими, що втратили чинність Положення про студентське 
самоврядування КЗВО «Рівненська медична академія рівненської обласної 
ради» від 26.09.2019 року.

Погоджено:

Голова Студентської ради Академії 

Секретар Студентської ради Академії 

Начальник юридичного відділу


