


1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування органів студентського 

самоврядування в гуртожитках ЗВО. 

Це Положення є невід’ємною частиною Положення про студентське самоврядування ЗВО. 

1.2. Студентське самоврядування гуртожитків є невід’ємною частиною студентського 

самоврядування ЗВО. 

1.3. У частині, що стосується усіх ОСС ЗВО, ОСС гуртожитків керуються відповідними 

нормами Положення про студентське самоврядування ЗВО. 

 

2. Мета діяльності студентського самоврядування гуртожитків 

2.1. Студентське самоврядування гуртожитків об’єднує студентів для досягнення мети 

студентського самоврядування ЗВО. 

2.2. Для виконання поставлених завдань студентське самоврядування гуртожитків охоплює 

заходи студентського самоврядування ЗВО, а також: 

2.2.1. проводить повсякденну роботу із захисту прав студентів, які проживають у гуртожитках; 

2.2.2. інформує Конференцію студентів ЗВО та Студентський парламент ЗВО про результати 

своєї діяльності; 

2.2.3. бере участь у поселенні студентів ЗВО у гуртожитку, сприяє процесу укладання 

договорів про поселення, стежить за їх виконанням; 

2.2.4. сприяє збереженню громадського порядку та матеріальних цінностей; 

2.2.5. стежить за дотриманням студентами та адміністрацією чинних санітарних норм; 

2.2.6. здійснює контроль за станом приміщень гуртожитків загального користування; 

2.2.7. отримує інформацію та вносить пропозиції щодо покращення умов проживання; 

 

3. Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитків 

3.1. У гуртожитках діють такі органи студентського самоврядування (далі – ОСС): 

3.1.1. на рівні гуртожитку: 

виконавчий орган – студентська рада гуртожитку; 

робочий орган – старостат гуртожитку. 

3.2. З метою виконання окремих завдань, що мають особливе значення для реалізації мети та 

завдань студентського самоврядування, ОСС гуртожитків можуть створювати тимчасові органи, 

які автоматично припиняють своє існування після досягнення мети, з якою вони були створені. 

3.3. Члени ОСС гуртожитків здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

 

4. РСС гуртожитків 

4.1. РСС гуртожитку є виконавчим ОСС рівня гуртожитку. 

4.2. РСС гуртожитку виконує наступні завдання: 

4.2.1. організовує та координує реалізацію основних напрямів діяльності студентського 

самоврядування у гуртожитку; 

4.2.2. сприяє організації студентських заходів у гуртожитку; 

4.2.3. розробляє внутрішні документи студентського самоврядування в межах своєї 

компетенції; 

4.2.4. погоджує рішення про поселення та виселення студентів з гуртожитку (крім випадку 

виселення студента за власним бажанням на підставі заяви, а також у зв’язку із закінченням 

строку договору найму ліжко-місця); 

4.2.5. погоджує рішення про діяльність студентського гуртожитку; 



4.2.6. погоджує правила проживання студентів в гуртожитку; 

4.2.7. бере участь (або делегує представників) у вирішенні питань забезпечення належних 

побутових умов проживання студентів у гуртожитку; 

4.2.8. бере участь (або делегує представників) у розгляді конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку; 

4.2.9. виконує інші завдання, що випливають з поточної діяльності студентського 

самоврядування. 

4.3. До складу РСС гуртожитку з правом голосу входять: 

голова РСС гуртожитку; 

члени РСС гуртожитку. 

4.4. РСС гуртожитку очолює голова РСС гуртожитку. 

Діяльність РСС гуртожитку відбувається у формі засідань та індивідуальної роботи кожного 

з її членів, яка не може суперечити цьому Положенню. 

 

5. Голова Ради студентського самоврядування (далі - РСС) гуртожитку, заступники 

голови РСС гуртожитку, секретар РСС гуртожитку 

5.1. Голова РСС гуртожитку є виборною посадовою особою студентського самоврядування, 

який входить до складу РСС гуртожитку. 

5.2. У межах своєї компетенції Голова РСС гуртожитку: 

5.2.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю РСС гуртожитку; 

5.2.2. забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів студентського 

самоврядування гуртожитку; 

5.2.3. головує на чергових і позачергових засіданнях РСС гуртожитку; 

5.2.4. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного законодавства 

України. 

5.3. Заступник Голови РСС гуртожитку є посадовою особою студентського самоврядування 

та сприяє Голові РСС гуртожитку у здійсненні повноважень щодо реалізації мети та завдань 

студентського самоврядування. Заступник Голови РСС гуртожитку здійснює діяльність за всіма 

загальними напрямами роботи студентського самоврядування. 

5.4. Заступник Голови РСС гуртожитку призначається на посаду з числа членів РСС 

гуртожитку за поданням Голови РСС гуртожитку рішенням РСС гуртожитку. 

5.5. У разі призначення більш ніж одного заступника Голови РСС гуртожитку, визначається 

їх статус: перший заступник, другий заступник тощо. 

5.6. У межах своїх повноважень заступник Голови РСС гуртожитку: 

5.6.1. допомагає Голові РСС у загальному керівництві діяльністю студентського 

самоврядування, РСС гуртожитку, координації діяльності структурних підрозділів студентського 

самоврядування; 

5.6.2. головує на засіданнях РСС гуртожитку за відсутності голови; 

5.6.3. виконує інші обов’язки Голови РСС гуртожитку у разі його відсутності; 

5.6.4. виконує поточну роботу за дорученням Голови РСС гуртожитку; 

5.6.5. забезпечує своєчасне, повне та достовірне інформування Голови РСС гуртожитку про 

діяльність ОСС гуртожитку у межах його сфери компетенції; 

5.6.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного законодавства 

України. 

5.7. Секретар РСС гуртожитку є посадовою особою студентського самоврядування, яка 

призначається з метою забезпечення ведення діловодства ОСС рівня гуртожитку. 



5.8. Секретар РСС гуртожитку призначається на посаду рішення РСС гуртожитку за 

поданням Голови РСС гуртожитку з числа членів РСС гуртожитку. 

5.9. У межах своїх повноважень секретар РСС гуртожитку: 

5.9.1. здійснює фіксацію засідань РСС гуртожитку шляхом ведення протоколів; 

5.9.2. забезпечує збереження протоколів та інших документів ОСС рівня гуртожитку; 

5.9.3. здійснює облік членів ОСС рівня гуртожитку; 

5.9.4. допомагає Голові РСС гуртожитку та його заступникам у забезпеченні загального 

керівництва діяльністю та координації діяльності ОСС рівня гуртожитку; 

5.9.5. виконує поточну роботу за дорученням Голови РСС гуртожитку та його заступників 

РСС гуртожитку виконує обов’язки Голови РСС гуртожитку; 

5.9.6. виконує інші функції, що випливають з цього Положення та чинного законодавства 

України. 

 

6. Староста поверху гуртожитку 

6.1. Староста поверху гуртожитку (далі – староста) є одноособовим органом студентського 

самоврядування на поверсі гуртожитку. 

6.2. Староста організовує самоврядування студентів на рівні поверху і представляє інтереси 

відповідних мешканців. 

6.3. Староста зобов’язаний: 

6.3.1. своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації ЗВО, що їх 

стосуються; 

6.3.2. доводити до відома РСС гуртожитку про інциденти, які виникають на відповідному 

поверсі; 

6.3.3. доводити до відома РСС гуртожитку про порушення прав студентів, конфлікти, інші 

проблеми; 

6.3.4. стежити за громадським порядком на поверсі; 

6.4. Староста має право вносити до підрозділів адміністрації пропозиції стосовно всіх питань 

діяльності гуртожитку. 

 

       7. Організація і проведення виборів 

       7.1. Організація і проведення виборів на всі посади в органи студентського самоврядування 

здійснюється Центральною виборчою комісією.  

       7.2 Центральна виборча комісія (Далі – ЦВК) – це постійно діючий орган, що утворюється 

Студентським парламентом Університету, діє на підставі цього Положення і приймає рішення 

щодо всіх питань, пов’язаних з організацією і проведенням виборів до органів студентського 

самоврядування гуртожитку.  

       7.3. Рішення ЦВК з питань, що віднесені до її компетенції, в тому числі з питань визначення 

переможців виборів, які нею проводяться, є остаточними, якщо не було подано до ЦВК апеляції. 

Якщо на рішення ЦВК подано апеляцію, то її рішення є остаточним після розгляду апеляції на 

черговому засіданні ЦВК. Після розгляду апеляції рішення ЦВК оскарженню не підлягає.  

       7.4. Кількісний і персональний склад ЦВК визначається Студентським парламентом на 

засіданні, що оформлюється протоколом.  

       7.5. Підрахунок голосів на виборах, організація і проведення яких покладена на ЦВК, 

здійснюють Лічильні комісії, утворені ЦВК.  



        7.6. Порядок утворення, кількість та персональний і кількісний склад комісій, зазначених в 

п. 7.4. визначається ЦВК.  

        7.7. До складу Лічильних комісій не можуть входити особи, що балотуються на посади, 

визначені в пункті 7.8 цього положення.  

        7.8. На посади до органів студентського самоврядування обираються особи з числа студентів 

таким чином: 

Назва посади Ким обирається, в який спосіб 

Голова Ради студентського 

самоврядування   

Всіма студентами, які проживають у гуртожитку/ прямим 

таємним голосуванням/ з числа студентів, які проживають у 

гуртожитку 

Члени Ради студентського 

самоврядування 

Всіма студентами, які проживають у гуртожитку/прямим 

таємним голосуванням/ з числа студентів, які проживають у 

гуртожитку  

           7.9. Порядок обрання представників з числа студентів на посади, що не визначені в ч. 8 пункт 

7 цього положення визначається ЦВК на її засіданні, про що підписується відповідне рішення 

 
 

 


