
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою студентського самоврядування 
Одеського національного морського 
університету
Протокол № 9 від 25.09.2020 р.
В.о. Голови Ради студентського 
самоврядування Одеського національного

2Ту

Секретар Ради студентського 
самоврядування Одеського національного 
морського університету

Михайло ГВІНТО

Ганна ДМИТРІСВА

КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

2-04-114

1
Одеса-2020



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-04-114

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020

П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ 
САМ ОВРЯДУ ВАННЯ ОДЕСЬКОГО 

Н АЦІОНАЛЬНОГО М ОРСЬКОГО 
У Н ІВЕРС И ТЕТУ

стор.2 з 12

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

2. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ОНМУ 4

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 6
САМОВРЯДУВАННЯ В ОНМУ

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 10
САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ

5. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ 11

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 12
САМОВРЯДУВАННЯ



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-04-114

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020

П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ 
САМ ОВРЯДУ ВАННЯ ОДЕСЬКОГО 

Н АЦІОНАЛЬНОГО М ОРСЬКОГО 
У Н ІВЕРС И ТЕТУ

стор.3 з 12

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування -  це гарантоване державою право і можливість 
студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
студентів, а також брати участь в управлінні ОНМУ.

1.2. Студентське самоврядування ОНМУ є невід’ємною частиною його громадського 
самоврядування.

1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 
законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Наказами та 
Розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом ОНМУ, цим 
Положенням.

1.4. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, 
забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення 
можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, 
сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

1.5. Основними завданнями студентського самоврядування є:
- брати участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому цим 

Законом та Статутом закладу вищої освіти;
- брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 
побуту та харчування;

- проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
- брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
- захищати права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у закладі вищої 

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

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
- вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази закладу вищої освіти, утому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- виконувати інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське 

самоврядування ОНМУ.
1.6. Органи студентського самоврядування ОНМУ мають право:

- брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому 
законодавством та Статутом ОНМУ;

- вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у 
вирішенні конфліктних ситуацій між студентом та викладачем, між студентами, 
студентами та представниками адміністрації університету;

- самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати внутрішні 
нормативні документи, що регламентують діяльність органів студентського 
самоврядування;

- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з 
усіх питань, пов'язаних із навчальним процесом та позанавчальним студентським життям;

- брати участь в обговоренні та вносити пропозиції щодо навчальних планів та 
програм, які викладаються в університеті;

- вносити пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів,
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передбачених Програмою діяльності органів студентського самоврядування та Планом 
роботи Ради студентського самоврядування на навчальний рік;

- отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх 
повноважень;

- вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності ОНМУ;
- самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним 

законодавством.
1.7. За погодженням з органами студентського самоврядування в університеті 

приймаються рішення про:
- відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
- переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення директора інституту, декана факультету, кураторів студентських 

академічних груп ;
- поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожитки і виселення їх з 

гуртожитків;
- затвердження Правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що 

стосується студентів, які навчаються в університеті;
- діяльність студентських гуртожитків в питаннях проживання осіб, які навчаються в 

університеті.
1.8. Органи студентського самоврядування ОНМУ зобов’язані звітувати про свою 

діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом студентського самоврядування 
ОНМУ.

1.9. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні 
академічних груп, факультетів, інститутів, гуртожитків та університету в цілому.

1.10. Органами студентського самоврядування на рівні факультету (інституту) є ради 
студентського самоврядування факультету (інституту).

1.11. Органами студентського самоврядування на рівні гуртожитку є Рада 
студентського самоврядування гуртожитку.

1.12. Адміністрація Одеського національного морського університету не має права 
втручатись у діяльність органів студентського самоврядування університету.

1.13. Ректор університету забезпечує належні умови для діяльності органів 
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 
телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 
встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна Угода про 
співпрацю між Радою студентського самоврядування ОНМУ та Одеським національним 
морським університетом.

1.14. Структура органів студентського самоврядування, що діють в університеті, 
визначається цим Положенням.

2. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ОНМУ

2.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція (загальні збори) 
студентів ОНМУ (далі -  Конференція).

2.2. Делегатів на Конференцію студентів університетів обирають на Загальних зборах 
студентів факультетів (інститутів), загальна кількість яких має бути не менше 1% від
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кількості студентів денної форми навчання ОНМУ.
2.3. До складу делегатів Конференції студентів університету за посадами входять 

члени Ради студентського самоврядування ОНМУ та Студентської ради гуртожитків.
2.4. Конференцію студентів ОНМУ проводять не рідше одного разу на навчальний 

рік.
2.5. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 

10 робочих днів до Конференції.
2.6. Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної 

кількості делегатів.
2.7. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування 

абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.
2.8. Конференція студентів ОНМУ:
- ухвалює Положення про студентське самоврядування ОНМУ, вносить зміни та 

доповнення до нього, визначає структуру та повноваження Ради студентського 
самоврядування;

- заслуховує звіти виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського 
самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

- затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського 
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

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

- затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування та заслуховує 
звіт про його виконання;

- приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського 
самоврядування ОНМУ.

2.9. Конференцію студентів ОНМУ скликає Рада студентського самоврядування 
університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості 
студентів університету.

2.10. Конференція студентів ОНМУ обирає Головуючого Конференції, Секретаря та 
Лічильну комісію Конференції.

2.11. Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими для виконання 
органами студентського самоврядування ОНМУ.

2.13. Обговорення питань на Конференції студентів ОНМУ відбувається відповідно 
до затвердженого нею порядку денного.

2.14. Конференція студентів ОНМУ проводиться гласно і відкрито.
2.15. За рішенням Конференції студентів ОНМУ право виступу на ній може бути 

надано представникові Адміністрації ОНМУ.
2.16. Рішення на Конференції студентів ОНМУ приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом 
права голосу на конференції іншій особі не допускається. Рішення конференції студентів 
ОНМУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 50%+1 від 
присутніх делегатів.

2.17. Конференція студентів ОНМУ протоколюється. Ведення протоколу 
покладається на Секретаря Конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня 
проведення Конференції студентів ОНМУ та підписується Головуючим і Секретарем 
Конференції.

2.18. Делегати на Конференцію студентів ОНМУ здійснюють свої повноваження на
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громадських засадах.
2.19. Повноваження делегатів на Конференцію студентів ОНМУ припиняються 

достроково у разі:
- складання повноважень за власним бажанням;
- припинення навчання в ОНМУ;
- надання делегатові академічної відпустки.

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ОНМУ

3.1. Член студентського самоврядування ОНМУ -  особа, що навчається в ОНМУ, 
входитьдо складу студентського самоврядування ОНМУ, визнає це Положення та 
керується ним, а також та особа, що фактично відкрито, за згодою Голови ради 
студентського самоврядування або керівників його структурних підрозділів, виконує 
обов’язки в органах студентського самоврядування.

3.2. Усі студенти ОНМУ мають право стати членом студентського самоврядування 
ОНМУ, незалежно від політичних, релігійних та інших особистих переконань. 
Використання права на вступ до студентського самоврядування є цілком добровільним.

3.3. Усі члени студентського самоврядування залучаються до виконання відповідних 
обов’язків винятково добровільно.

3.4. Усі члени студентського самоврядування, незалежно від рівня, діють на 
громадських засадах.

3.5. Робота органів студентського самоврядування оформлюється відповідними 
протоколами, які є внутрішніми звітними документами та звітними документами перед 
адміністрацією ОНМУ.

3.6. Постійно діючим органом студентського самоврядування є Рада студентського 
самоврядування ОНМУ, яка розглядає найважливіші питання студентського життя, 
окреслені завданнями органів студентського самоврядування і виконує рішення 
Конференції.

3.7. Рада студентського самоврядування ОНМУ складається із Голів рад 
студентського самоврядування інститутів та факультетів, а також із обраних Зборами 
інститутів та факультетів студентів за квотним принципом, таємним голосуванням .

3.8. Первинна структурна одиниця Ради створюється на рівні академічної групи, яку 
очолює староста. Староста обирається зі складу студентів академічної групи більшістю 
голосів групи (для груп першого курсу -  після узгодження з куратором). Староста групи 
має заступника, який обирається за рекомендаціями старости більшістю голосів групи. 
Староста групи та його заступник звільняються від виконання своїх обов’язків більшістю 
голосів групи.

3.9. З числа старост груп (курсу) кожного інститута або факультета більшістю голосів 
студентів обирається Голова ради студентського самоврядування інституту або 
факультету та його заступник, які координують роботу старост академічних груп та членів 
ради інституту або факультету.

3.10. Кандидатури Голови ради студентського самоврядування інституту або 
факультету та його заступника після обрання мають бути узгоджені з директором 
інституту або деканом факультету.

3.11. Відповідно до завдань студентського самоврядування у складі Ради 
студентського самоврядування ОНМУ Конференцією можуть створюватися наступні 
відділи:
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3.11.1. Культурно-спортивний відділ, який має на меті:
- надання студентам інформації щодо можливості зайняття спортом і фізкультурою;
- участь у проведенні міжінститутських, міжфакультетських та міжвузівських 

спортивних змагань;
- участь в організації секцій та спортивних клубів за інтересами;
- проведення культурних заходів;
- організацію секцій та гуртків за різними тематиками культурної і творчої реалізації 

студентів;
- організацію проведення концертів, квестів, ККВ та ін.;
- організацію туристичних поїздок та походів.
3.11.2. Навчально-науковий відділ, який має на меті:
- сприяння виконанню студентами навчальних планів та науковій діяльності 

студентів;
- виявлення наукового потенціалу студентів;
- організацію заходів, що стимулюють наукову активність студентів;
- інформування про проведення внутрішніх і міжвузівських олімпіад, наукових 

конкурсів і конференцій;
- проведення дискусійних клубів, круглих столів, зустрічей з провідними фахівцями у 

галузі праці, науки та навчання;
- надання інформації щодо можливості наукових публікацій і участі студентів у 

наукових проектах, стартапах;
- участь в організації наукових конкурсів та предметних олімпіад для студентів, 

включаючи олімпіади Всеукраїнського рівня;
- збір та аналіз даних щодо участі студентів у внутрішньо-університетських та 

міжвузівських наукових заходах.
3.11.3. Відділ з питань гуртожитків та побуту, який має на меті:
- допомога директорам інститутів та деканам факультетів, адміністративно- 

господарському відділу, комендантам гуртожитківта кураторам академічних груп у справі 
організації належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів у гуртожитках та поза 
ними;

- повідомлення адміністрації про стан навчальних аудиторій, пунктів громадського 
харчування на території університету та на території гуртожитків;

- організацію суботників чистоти та порядку в гуртожитках силами студентства 
ОНМУ;

- сприяння забезпеченню дисципліни і порядку в гуртожитках та навчальних корпусах 
університету;

- взаємодія зі студентською Радою гуртожитків.
3.11.4. Відділ з питань інформації та зв'язків із громадськістю, який має на меті:
- проведення соціологічних опитувань серед студентів;
- організацію функціонування та видання студентських засобів масової інформації 

(газет, журналів, телебачення, радіо);
- забезпечення доступності для студентів послуг мережі інтернет та телебачення;
- проведення заходів з популяризації студентського самоврядування в ОНМУ;
- взаємодію з іншими відділами Ради щодо інформування студентів про заходи, що 

проводить студентське самоврядування в університеті, а також за його межами;
- забезпечення інформаційної допомоги студентам.
3.11.5. Адміністративний відділ, який має на меті:
- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
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- забезпечення виконання членами студентського самоврядування своїх обов’язків;
- організацію співробітництва зі студентами інших навчальних заходів, у т.ч. 

міжнародних, і молодіжними організаціями;
- участь студентів у вирішення питань міжнародного обміну студентами;
- організацію роботи Ради студентського самоврядування ОНМУ;
- організацію безпосередньої участі студентів у реалізації державної молодіжної 

політики;
- забезпечення правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (разом з 

відповідними службами).
3.12. Кожний відділ складається з керівника відділу та членів відділу. Керівник 

відділу обирається Конференцією студентів ОНМУ, члени кожного відділу 
призначаються відповідним керівником за погодженням з Головою Ради студентського 
самоврядування.

3.13. В складі відділу з питань гуртожитків та побуту створюється Рада гуртожитку.
3.14. Засідання Ради студентського самоврядування ОНМУ проводяться не рідше 

одного разу на місяць з веденням протоколів.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ

4.1. Вищим органом студентського самоврядування інституту, факультету є збори 
студентів інституту, факультету. На розгляд зборів виносять найважливіші питання 
студентського життя, визначені основними напрямками діяльності студентського 
самоврядування інституту, факультету.

4.2. Збори студентів інституту, факультету:
- заслуховують звіт Голови ради студентського самоврядування інституту, факультету;
- визначають принцип формування ради студентського самоврядування інституту, 
факультету (далі - рада інституту, факультету), норму представництва студентів у раді 
інституту, факультету;
- визначають чергові завдання, стратегію та напрямки діяльності студентського 
самоврядування інституту, факультету.

4.3. Делегатів на збори студентів інституту, факультету обирають на зборах студентів 
академічних груп за нормою представництва, яку визначає рада інституту, факультету, але 
не менше одного студента від академічної групи інституту, факультету.

4.4. До складу делегатів зборів студентів інституту, факультету за посадами входять 
члени ради інституту, факультету.

4.5. Збори студентів інституту, факультету скликає рада інституту, факультету за 
власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів інституту, 
факультету або за ініціативою Ради студентського самоврядування ОНМУ.

4.6. Збори студентів інституту, факультету проводять не рідше одного разу на 
навчальний рік.

4.7. Про час, місце та порядок денний їх проведення оголошується не пізніше, ніж за 
10 робочих днів до запланованих зборів.

4.8. Засідання зборів є правомочним за наявності не менше 2/3 загальної кількості 
делегатів.

4.9. Рішення зборів приймають шляхом прямого відкритого голосування абсолютною 
більшістю голосів присутніх делегатів зборів.



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-04-114

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020

П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ 
САМ ОВРЯДУ ВАННЯ ОДЕСЬКОГО 

Н АЦІОНАЛЬНОГО М ОРСЬКОГО 
У Н ІВЕРС И ТЕТУ

стор.9 з 12

4.10. Збори студентів інституту, факультету обирають головуючого та секретаря 
зборів.

4.11. На зборах студентів інституту, факультету проходять дебати кандидатів на 
посаду Г олови ради інституту, факультету.

4.12. Рішення зборів студентів інституту, факультету є обов’язковими для виконання 
студентською радою інституту, факультету та носять рекомендаційний характер для 
адміністрації інституту,факультету.

4.14. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування 
інституту, факультету є Рада студентського самоврядування інституту, факультету.

4.15. Рада студентського самоврядування інституту, факультету (далі -  рада):
- організовує діяльність студентського самоврядування факультету;
- здійснює організаційне керівництво роботою студентського самоврядування 

інституту, факультету;
- визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань 

студентського життя;
- представляє студентське самоврядування в органах управління інституту, 

факультету;
- приймає рішення в межах своїх повноважень щодо розгляду питань студентів 

інституту, факультету;
- скликає збори студентів інституту, факультету;
- обирає секретаря ради та заступника голови ради інституту, факультету ;
- щорічно звітує перед Радою студентського самоврядування ОНМУ;
- звітує про свою роботу на зборах студентів факультету.
4.16. До складу ради інституту, факультету входять: голова ради; секретар ради; 

заступник голови ради, а також представники студентів інституту, факультету, які обрані 
радою.

4.17. Засідання ради інституту, факультету відбувається не рідше одного разу на 
місяць. Позачергові засідання скликає Голова ради інституту, факультету за власним 
рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів ради факультету, або за ініціативи Ради 
студентського самоврядування ОНМУ.

4.18. Засідання ради інституту, факультету є правомочним за наявності не менше 2/3 
членів ради.

4.19. Рішення ради інституту, факультету приймаються шляхом прямого голосування 
абсолютною більшістю голосів присутніх членів ради.

4.20. Рішення ради інституту, факультету затверджується протоколом за підписом 
голови ради та секретаря.

4.21. Голова ради студентського самоврядування інституту, факультету:
- дотримується чинного законодавства та цього положення;
- виконує рішення зборів студентів факультету;
- виконує рішення ради інституту, факультету;
- щорічно звітує про результати діяльності ради інституту, факультету;
- здійснює організаційне управління радою інституту, факультету;
- розподіляє обов’язки між заступником голови ради інституту, факультету та 

головами відділів ради;
- головує на засіданнях ради інституту, факультету;
- виконує представницькі функції;
- підписує від імені ради інституту, факультету усі види угод та інші нормативні 

документи;
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- може передавати окремі повноваження своєму заступникові та іншим членам ради; 
4.23. Голова ради інституту, факультету обирається шляхом прямого відкритого 

голосування абсолютною більшістю голосів.

5. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ

5.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи здійснюється шляхом 
обрання старости академічної групи та його заступника.

5.2. Староста групи та його заступник обирається на засіданні академічної групи.
5.3. Старостою групи може бути будь-який студент академічної групи, який виявив 

бажання вступити на цю посаду, користується підтримкою у своїй групі.
5.4. На засіданні академічної групи, на якому вирішується питання про обрання 

старости групи, головує куратор академічної групи.
5.5. Обрання старости групи на посаду у новоствореній групі відбувається відкритим 

голосуванням.
5.6. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості 

студентів академічної групи.
5.7. Якщо подана лише одна кандидатура, для її обрання потрібні голоси більшості від 

складу академічної групи.
5.8. Якщо подано більш як одну кандидатуру, для обрання старостою групи потрібна 

більшість голосів за будь-якого іншого кандидата. У випадку однакової кількості голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.9. Якщо не подано жодної кандидатури, виконуючого обов’язки старости призначає 
куратор академічної групи.

5.10. Проведення виборів старости групи оформлюється протоколом засідання 
академічної групи, що підписується головуючим засідання (куратором).

5.11. Староста групи обирається на весь період існування академічної групи.
5.12. Повноваження старости групи розпочинаються з дня його обрання і 

закінчуються днем припинення існування академічної групи.
5.13. Повноваження старости групи достроково припиняються у разі:

- написання ним заяви на ім’я декана/директора про складення повноважень старости;
- припинення навчання в ОНМУ;
- надання старості академічної відпустки;
- прийняття на засіданні академічної групи не менш як двома третинами студентів групи 
рішення про усунення старости групи з посади.

5.14. Староста групи може бути усунений достроково з посади рішенням засідання 
академічної групи за поданням не менш як однієї третини від кількості студентів цієї 
групи.

5.15. Подання розглядається на засіданні академічної групи протягом трьох робочих 
днів з дня його вручення голові студентської ради факультету (інституту). У поданні має 
зазначатися підстава для усунення старости групи, а саме -  систематичне суттєве 
невиконання ним своїх обов’язків або неможливість встановлення з ним зв’язку протягом 
одного місяця, крім випадків, коли староста групи був відсутній в університеті з поважних 
причин.

5.16. Подання не може ґрунтуватись на мотивах:
1) невикористання старостою групи своїх прав, хоча б і в інтересах групи, якщо при 
цьому не порушено жодного обов’язку;
2) особистої незгоди з правомірним волевиявленням старости групи.
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5.17. Академічна група перед вирішенням питання про усунення старости групи надає 
йому слово для висловлення своєї позиції.

5.18. Рішення про усунення старости групи з посади приймається шляхом відкритого 
голосування. Для прийняття рішення про усунення старости групи з посади потрібна 
наявність не менш як 2/3 голосів від усього складу групи.

5.19. До перевиборів старости групи його повноваження виконує його заступник. У 
випадку якщо на перевиборах не буде подано жодної кандидатури, старостою групи стає 
заступник, про що складається відповідний протокол засідання академічної групи.

5.20. Перевибори старости групи мають бути проведені впродовж одного тижня з 
моменту припинення повноважень попереднього старости групи.

5.21. Перевибори старости групи проводяться за правилами обрання на цю посаду 
вперше.

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Органи студентського самоврядування можуть звертатися до Адміністрації 
університету з питання виділення коштів для здійснення своєї діяльності згідно 
затвердженого на Конференції кошторису витрат.

6.2. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування університету 
здійснюється за рахунок:

- цільових коштів університету, спрямованих на основну діяльність студентського 
самоврядування згідно чинного законодавства, в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних 
надходжень, отриманих університетом від основної діяльності і щомісячно 
перераховуються на рахунок Ради студентського самоврядування ОНМУ, право 
використання яким має Голова Ради студентського самоврядування університету;

- коштів, отриманих від діяльності органів студентського самоврядування в межах 
Статуту ОНМУ;

- спонсорських коштів;
- коштів або майна, які надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги, або добровільних пожертвувань;
- членських внесків студентів, розмір яких встановлюється Конференцією студентів 

університету. Розмір щомісячного членського внеску не може перевищувати 1 -го відсотка 
від прожиткового мінімуму, встановленого Законом України.

6.3. Кошти, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням 
Вченої ради ОНМУ, можуть використовуватися шляхом закупівлі товарів та послуг 
відповідно до затвердженого Конференцією студентів ОНМУ кошторису.

6.4. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на діяльність 
студентського самоврядування за рішенням Вченої ради ОНМУ, приймається 
Конференцією студентів ОНМУ.

6.5. У разі прийняття рішення, передбаченого пункту 6.3 цього Положення, кошти, 
виділені на діяльність студентського самоврядування, акумулюються на окремому 
субрахунку ОНМУ та витрачаються на підставі подання керівника виконавчого органу 
студентського самоврядування ОНМУ відповідно до затвердженого кошторису.

6.6. Органи студентського самоврядування університету мають право займатись 
комерційними проектами, якщо прибуток від цієї діяльності використовується на 
проведення студентських проектів.

6.7. Порядок використання коштів студентського самоврядування має передбачати 
залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування та безпосереднього
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витрачання відповідних коштів.
6.8. Контрольно-ревізійна комісія Ради студентського самоврядування ОНМУ 

утворюється шляхом прямого відкритого голосування учасників Конференції студентів 
ОНМУ, як правило, на першій Конференції року, та обирається на термін повноважень 
Ради студентського самоврядування, при якій вона була обрана.

6.9. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити Голова та Секретар 
Ради студентського самоврядування, члени інших органів, утворених Радою 
студентського самоврядування ОНМУ. Кількість осіб контрольно-ревізійної комісії 
повинна бути не менше трьох, але не більше п'яти.

6.10. Контрольно-ревізійна комісія Ради студентського самоврядування ОНМУ 
проводить засідання не рідше одного разу на місяць (за виключенням канікулярного 
періоду), і є правомочною, якщо в засіданні бере участь більша половина її складу.

6.11. Контрольно-ревізійна комісія: здійснює контроль за виконанням рішень ради 
студентського самоврядування; проводить ревізію фінансово-господарської діяльності 
Ради студентського самоврядування, її органів та посадових осіб; контролює цільове 
використання коштів, та звітує з цього приводу перед Конференцією студентів ОНМУ..


