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1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування у гуртожитках Сумського державного 
університету  – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в 
СумДУ і проживають у гуртожитках (далі - мешканці), по здійсненню  
управління  Студмістечком,  спрямованого на захист прав мешканців та 
представництво їх інтересів, які визначаються цим положенням. 
1.2. Назва студентського самоврядування англійською мовою: Student 
government of Campus Sumy State University. Абревіатура – SG CSSU.  
1.3. Студентське самоврядування Студмістечка забезпечує захист прав та 
інтересів студентів. 
1.4. Студентське самоврядування Студмістечка виражає інтереси усіх студентів 
Студмістечка університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 
1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Студмістечка 
керуються чинним законодавством України, Статутом Університету та цим 
Положенням. 
1.6. Органи студентського самоврядування Студмістечка (далі – ОССС) діють на  
принципах: 
– добровільності, колегіальності, відкритості; 
– виборності та звітності ОССС; 
– рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні 
Студмістечка; 
– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 
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– законності; 
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах 
повноважень, визначених законами. 
1.7. Органи студентського самоврядування Студмістечка мають право 
співпрацювати з державними органами влади, фондами, комерційними та 
донорськими структурами, органами студентського самоврядування інших 
навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має 
політичного або релігійного характеру. Між ОССС, профспілковою організацією 
студентів та адміністрацією Університету може укладатись угода про 
співробітництво. 
1.8. Студентське самоврядування Студмістечка може здійснюватися на рівні 
секції, поверху, гуртожитку, Студмістечка та Університету в цілому. ОССС 
можуть мати різні форми (парламент, сенат, старостат, студентські ради тощо). 

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування Студмістечка 

2.1. Метою студентського самоврядування Студмістечка є забезпечення 
виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав та інтересів, зокрема, 
стосовно організації проживання в гуртожитку, а також надання можливості 
гармонійного творчого та інтелектуального розвитку. Представники ОССС 
беруть участь у роботі вищих органів самоврядування, колегіальних, робочих та 
дорадчих органів та структурних підрозділів Університету. 
2.2. Основні завдання ОССС університету: 
– захист прав та інтересів студентів; 
– сприяння виконанню студентами своїх обов’язків; 
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 
– залучення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 
– утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей; 
– впровадження основних положень «Кодексу корпоративної культури СумДУ»; 
– пропагування здорового способу життя та запобігання вчиненню студентами 

правопорушень.  

3. Права та повноваження органів студентського самоврядування 
Студмістечка 

3.1. ОССС мають право: 
– брати участь в управлінні Студмістечком Університету у порядку, 

встановленому Законом України «Про вищу освіту»; 
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– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення організації 
дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

– приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
– брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках; 
– в межах кошторису розпоряджатися коштами, що перебувають на субрахунку 

Студради Студмістечка; 
– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету з питань, 

що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
– оголошувати акції протесту. 
3.2. За погодженням з виконавчими ОССС відповідного рівня в Університеті 
приймаються рішення про: 
– поселення до гуртожитків та виселення з гуртожитків осіб, які навчаються в 

Університеті;  
– затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що 

стосується осіб, які мешкають в гуртожитку; 
– діяльність студентського містечка та гуртожитків Університету. 
3.3. Участь ОССС в управлінні Студмістечком Університету здійснюється у 
тому числі і через представництво у Вчених радах та відповідних вищих 
колегіальних органах громадського самоврядування Університету та 
структурних підрозділах. 
3.4. Представники з числа студентів мають право брати участь у виборах ректора 
Університету.  

4. Структура студентського самоврядування Студмістечка 

4.1. В Університеті діють органи студентського самоврядування Студмістечка: 
– Конференція студентів Студмістечка Університету (далі – Студентська 
конференція Студмістечка) – вищий орган студентського самоврядування 
Студмістечка Університету; 
– Конференція (Загальні збори) студентів секції, поверху, гуртожитку– вищий 
орган студентського самоврядування відповідного підрозділу; 
– Студентська рада Студмістечка (далі – СРС) – вищий виконавчий колегіальний 
орган студентського самоврядування Студмістечка Університету. 
– Студентська рада гуртожитку – вищий виконавчий і представницький орган 
студентського самоврядування гуртожитку. 
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5. Виборчий процес 

Згідно пункту 8 положення «Про студентське самоврядування в Сумському 
державному університеті» 
 

6. Конференція студентів Студмістечка Університету 

6.1. Термін повноважень Конференції студентів Студмістечка Університету 
складає один рік.  
6.2. Делегатами Конференції студентів Студмістечка є студенти, мешканці 
гуртожитків університету. 
6.3.  Конференцію студентів скликає Студентська рада Студмістечка за власним 
рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів Студмістечка 
Університету. Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не 
пізніше, ніж за календарний тиждень. 
6.4. На початку кожного засідання, делегатами обирається зі свого складу 
Конференції студентів Студмістечка головуючий, секретар та лічильна комісія у 
складі 3-х осіб. 
6.5. Засідання Конференції студентів є правомочним, за умови присутності  не 
менше  половини від загальної кількості делегатів. Будь-який студент має право 
бути присутнім на засіданні Конференції студентів Студмістечка. 
6.6. Рішення Конференції студентів приймаються шляхом прямого голосування 
абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів.   
6.7. Конференція студентів виконує наступні функції: 
– заслуховує звіт голови студентської ради Студмістечка та дає йому відповідну 

оцінку; 
– затверджує Положення про студентське самоврядування Студмістечка 

Університету, визначає структуру, повноваження та порядок проведення 
прямих таємних виборів представницьких та виконавчих ОССС; 

– визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського 
самоврядування Студмістечка університету; 

– затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського 
самоврядування Студмістечка; 

– затверджує річний кошторис витрат (бюджет) ОССС, вносить до нього зміни 
та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

– приймає інші рішення, що не суперечать даному Положенню. 
6.8. Право виступу на Студентській конференції Студмістечка має кожен 
бажаючий студент, який проживає в гуртожитку Університету згідно з 
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Регламентом, всі іншим особам, слово надається після прийняття рішення 
більшістю делегатів Конференції студентів. 
6.9. Підготовка, організація та проведення Конференції студентів здійснюється 
Студентською радою Студмістечка.  
6.10. Рішення Конференції студентів Студмістечка – є обов’язковими для 
виконання органами студентського самоврядування Студмістечка. 

 

7. Студентська рада Студмістечка 

7.1. Організовує і координує роботу студентського самоврядування 
Студмістечка. Строк її повноважень становить один рік. 
7.2. До складу Студентської ради входять за посадами голови Студентських рад 
гуртожитків. 
7.3. Додатково, від кожного гуртожитку Університету, обирається по одному 
представнику до Студентської ради Студмістечка, вибори якого проводяться 
паралельно з виборами Студентської ради Студмістечка.  
7.4. На першому засіданні члени Студентської ради Студмістечка обирають зі 
свого складу голову (далі – Голова студентської ради Студмістечка) та його 
заступників. 
7.5. Студентська рада Студмістечка забезпечує виконання основних завдань, 
реалізацію прав та повноважень ОССС. Студентська рада Студмістечка: 
– скликає Конференцію студентів Студмістечка Університету та звітує перед 

нею про свою роботу;  
– співпрацює з органами студентського самоврядування інших навчальних 

закладів, громадськими організаціями; 
– може делегувати частину своїх повноважень голові Студентської ради 

Студмістечка; 
– представляє студентське самоврядування Студмістечка університету в органах 

місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та 
міжнародних громадських організаціях; 

– вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і 
міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає 
з ними відповідні угоди; 

– може подавати клопотання до Ректора університету про звільнення чи 
відсторонення посадових осіб, при порушенні останніми посадових обов’язків та 
морально-етичних норм; 



 
 

МОН України Положення про студентське самоврядування Студмістечка в 
Сумському державному університеті 

Стор. 6 
СумДУ Версія 01 

– заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування 
гуртожитків; 

– приймає інші рішення в межах своїх повноважень. 
7.6. Основною формою діяльності Студентської ради Студмістечка є засідання, 
які проводяться не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає 
Голова студради Студмістечка за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 
1/3 членів Студентської ради Студмістечка. Засідання є відкритим та вважається 
повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів Студентської ради 
Студмістечка. Головує на засіданні Голова студентської ради Студмістечка або 
за його дорученням – його заступник. 
7.7. Рішення Студентської ради Студмістечка приймають шляхом прямого 
голосування абсолютною більшістю голосів присутніх його членів.  
7.8. Рішення Студентської ради Студмістечка є обов’язковим для виконання 
органами студентського самоврядування Студмістечка Університету в межах 
своїх повноважень, згідно чинного законодавства. 
7.9. Голова студентської ради Студмістечка: 
– підписує документи Студентської ради Студмістечка; 
– візує документи, передбачені п.3.2. цього Положення; 
– виконує рішення Конференції студентів Студмістечка Університету; 
– виконує рішення Студентської ради Студмістечка; 
– щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Студмістечка 

перед Конференцією студентів Студмістечка Університету; 
– здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування 

Студмістечка; 
– головує на засіданнях Студентської ради Студмістечка; 
– подає для обрання кандидатури на посаду секретаря, заступників Студентської 

ради Студмістечка, керівників Відділів Студентської ради Студмістечка; 
– здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради 

Студмістечка всі види угод та інші документи, за рішенням Студентської ради 
Студмістечка. 

7.10. Голова студентської ради Студмістечка виконує свої обов’язки до вступу 
на посаду новообраного Голови студентської ради Студмістечка. Його 
повноваження припиняються достроково у випадках: 
– подання особистої заяви; 
– відрахування із числа студентів Університету (крім відрахувань пов’язаних з 

переходом на навчання за іншим освітнім рівнем або тим же освітнім рівнем 
іншої спеціальності(спеціалізації)); 
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– У разі виселення з гуртожитку; 
– усунення з посади у порядку, передбаченому даним Положенням. 
7.11. У разі дострокового припинення повноважень Голови студентської ради 
Студмістечка виконання його обов’язків покладається на одного з його 
заступників. 
 

8. Голова студентської ради гуртожитку 

8.1. Організовує і координує роботу студентського самоврядування гуртожитку 
– Студентська рада гуртожитку. Строк його повноважень становить один рік. 
8.2. До складу Студентської ради гуртожитків входять: Голова студентської ради 
гуртожитку, секретар  та шість заступників за напрямками, у тому числі перший 
заступник. Заступники Голови студентської ради гуртожитку мають наступний 
розподіл: спортивно-масова робота, культурно-масова робота, інформаційна 
робота, санітарно-гігієнічна робота, соціально-побутова робота, робота з 
іноземними студентами.  
8.3. Заступники Голови студентської ради гуртожитку обирається  із  числа  
кандидатур  студентів, які мешкають в гуртожитку. 
8.4. Кандидатом  на  посаду  Голови студентської ради гуртожитку  може  бути  
будь-який  студент гуртожитку який зібрав не менш ніж 5% підписів студентів 
від  загальної  кількості  студентів  гуртожитку, сформував  команду,  розробив  
програму  команди,  агітаційні  матеріали  та  подав заяву  на  ім’я  голови  
Виборчої  комісії.  Кандидат  на  посаду  Голови студентської ради гуртожитку 
висувається  не  одноосібно,  а  разом  з  запропонованими  ним  кандидатами 
заступників за окремими напрямами діяльності. Голосування проводиться за 
весь орган студентського самоврядування гуртожитку. 
Процедурні питання обрання Голови студентської ради гуртожитку затверджує 
Виборча комісія. 
8.5. Повноваження  Голови студентської ради гуртожитку та  відповідного  
складу  Студентської ради гуртожитку припиняються у разі: 
– вступу на посаду новообраного Голови студентської ради гуртожитку; 
– подання особистої заяви Головою студентської ради гуртожитку; 
– Виселенні з гуртожитку; 
– відрахування  із  числа  студентів  Університету  (крім відрахувань пов’язаних 

з переходом на навчання за іншим освітнім рівнем або тим же освітнім рівнем 
іншої спеціальності(спеціалізації). 
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8.6. У  разі  дострокового  припинення  повноважень  Голови студентської ради 
гуртожитку або обранням на посаду Голови студентської ради Студмістечка, 
виконання  його  обов’язків  покладається  на  першого заступника. 
8.7. Завдання та форми діяльності Студентської ради гуртожитку: 
– співпрацює з заступником директора інституту по роботі в гуртожитках 

(заступником декана факультету по роботі в гуртожитку) та його 
заступниками щодо питань  виховного  процесу,  соціально-побутових,  
оздоровчих  і  культурних  потреб студентів гуртожитку; 

– вносить  пропозиції  заступнику директора інституту по роботі в гуртожитках 
(заступнику декана факультету по роботі в гуртожитку) щодо  матеріального  
та  морального заохочення   студентів,  які  досягли  успіхів  у  культурно-
масовій  роботі, навчанні та роботі студентського самоврядування; 

– бере участь у покращені умов проживання в гуртожитку;  
– бере  участь  у  вирішенні  питань  організації  дозвілля  студентів,  проводить 

культурно-масові акції, ініціює і організовує серед студентів конкурси, 
розважальні заходи; 

– організовує  і  контролює  роботу  по  підтриманню  в  належному  стані  кімнат,  
закріпленої  території,  допомагає  в  організації студентських відпрацювань 
на рівні гуртожитку; 

– вносить пропозиції заступнику директору інституту по роботі в гуртожитках 
(заступнику декана факультету по роботі в гуртожитку)  щодо покращання 
умов навчання і побуту студентів. 

8.8. Голова студентської ради гуртожитку (в межах своїх повноважень): 
– здійснює керівництво поточною роботою Студентською радою гуртожитку; 
– підписує документи Студентської ради гуртожитку; 
– представляє Студентську раду гуртожитку в Студмістечку Університету та за 
його межами; 
– за посадою входить до складу Студентської ради Студмістечка; 
– затверджує  регламент  та  інші  нормативні  документи  і  рішення  про  порядок 

виконання встановлених функцій своїх заступників; 
– здійснює  контроль  за  діяльністю  органів  студентського  самоврядування  на  

рівні гуртожитку; 
– підписує документи Студентської ради гуртожитку; 
– забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 
– має право делегувати частину своїх повноважень заступникам; 
– має  право  отримувати  необхідну  інформацію  від  адміністрації для 

здійснення своєї діяльності; 
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– має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням;  
8.9. Голова студентської ради гуртожитку збирає студентську раду гуртожитку 
на чергові та позачергові засідання. Засідання  Студентської ради гуртожитку є 
відкритим  для  всіх  студентів  гуртожитку, головує  на ньому  Голова 
студентської ради гуртожитку. Рішення  Студентської ради гуртожитку 
приймаються  більшістю голосів його членів при наявності не менше половини 
з них. 

9. Взаємодія ОССС з адміністрацією Університету 

9.1. Адміністрація Університету та структурних підрозділів не має права 
втручатися в діяльність ОССС, крім випадків, якщо така діяльність суперечить 
чинному законодавству чи Статуту Університету. 
9.2. Ректор Університету та керівники структурних підрозділів всебічно 
сприяють створенню належних умов для діяльності ОССС (надають 
приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечують телефонним зв’язком, постійним 
доступом до Інтернету, відводять місця для встановлення інформаційних стендів 
тощо). 
9.3. За взаємодію ОССС з керівництвом Університету та його структурними 
підрозділами відповідає проректор за розподілом обов’язків та заступники. 

10. Майно та кошти студентської ради Студмістечка 

10.1. Студентське самоврядування Студмістечка користується у своїй діяльності 
майном та коштами, наданими адміністрацією Університету, іншими джерелами, 
які не суперечать даному Положенню та чинному законодавству. 
10.2. Кошти органів студентського самоврядування Студмістечка 
спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно 
до затверджених ними кошторисів. 
Основні статті кошторису можуть включати витрати на: 
– придбання канцелярських товарів, витратних матеріалів тощо; 
– організаційні витрати ОССС; 
– підтримку на конкурсних умовах, проектів виконавчих ОССС; 
– проведення заходів ОССС; 
– на утримання гуртків, спортивних секцій, які створюються за ініціативою 

ОССС, та інших видів організації позанавчальної роботи; 
– на покриття витрат з відряджень членів ОССС, у тому числі для участі в 

конкурсах, студентських конференціях, форумах, школах професійного 
спрямування та громадської діяльності тощо. 
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10.3. Органи студентського самоврядування публічно звітують перед 
Конференцією студентів про використання коштів згідно кошторису не рідше 
одного разу на рік. 
10.4. Контроль за використанням коштів студентського самоврядування 
здійснюється спостережною радою. 
 

11. Прикінцеві положення 

11.1. Дане Положення діє з дня його затвердження Конференцією студентів 
Студмістечка Університету. 
11.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються за умови, якщо за 
них проголосувало не менше 2/3 делегатів, присутніх на засіданні Конференції 
студентів Студмістечка та вступають в силу з дня затвердження їх Конференцією 
студентів Студмістечка Університету. 
11.3. Дія даного положення розповсюджується на всі структурні підрозділи  
Студмістечка Університету. 
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