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1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури (далі – студентське самоврядування) – це право і можливість 

студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні академією. 

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування академії, важливим елементом вдосконалення навчально-виховної роботи. 

Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у 

студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також 

сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними навичок лідера, 

організатора та керівника. 

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів академії 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак. 

1.4. 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. 

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1.5.1. добровільності, колегіальності, відкритості; 

1.5.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

1.5.3. рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

1.5.4. незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських та 

релігійних організацій. 

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним 

законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом України «Про вищу 

освіту», Законом України «Про громадські об’єднання», нормативною базою ПДАБА, цим 

Положенням та іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів 

академії або Студентською радою ПДАБА. 

1.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

факультету, академії, а також блоку, поверху, гуртожитку. 

1.8. Керівництво академії має всебічно сприяти створенню належних умов для 

діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, 

оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, 

відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

 

 
2. Органи студентського самоврядування академії 

2.1. У ПДАБА діють такі органи студентського самоврядування: Студентська 

рада ПДАБА якій підпорядковуються Студентські ради гуртожитків та Студентські ради 

факультетів.  

2.2. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в 

межах їхніх повноважень, доводяться до відома адміністрації академії. 

2.3. Студентське самоврядування та його органи є вільними від втручання будь- 

яких політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій. 

2.4. Органи студентського самоврядування академії виконують такі завдання: 



2.4.1. забезпечують захист прав та інтересів осіб, які навчаються в академії, 

сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, 

відпочинку тощо; 

2.4.2. допомагають адміністрації академії в організації навчально-виховної 

роботи в академії та її підрозділах і сприяють її проведенню; 

2.4.3. сприяють дотриманню особами, які навчаються в академії, 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку; 

2.4.4. сприяють створенню умов для вільного розвитку осіб, які навчаються 

в академії, шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: 

науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної 

тощо; 

2.4.5. сприяють участі осіб, які навчаються в академії, у міжнародних, 

всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних 

проектах, конкурсах, конференціях; 

2.4.6. беруть участь в організації дозвілля та відпочинку осіб, які 

навчаються в академії, проводять вечори відпочинку, конкурси, ярмарки, 

свята, конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо; 

2.4.7. організують співробітництво зі студентськими організаціями інших  

закладів вищої освіти, представляють академію у місцевих, регіональних і 

всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях; 

2.4.8. проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у 

поселенні та виселенні осіб, які навчаються, а також сприяють поліпшенню 

соціально-побутових умов проживання у гуртожитках; 

2.4.4. поширюють інформацію про свою діяльність. 

 

 
3. Функції, права та обов’язки органів студентського самоврядування академії 

3.1. Функції та права органів студентського самоврядування: 

3.1.1. беруть участь в управлінні академією у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту»; 

3.1.2. вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу; 

3.1.3. беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 

студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та 

викладачами; 

3.1.4. беруть участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням 

дисциплінарних стягнень на студентів; 

3.1.5. організовують процес обрання виборних представників з числа 

студентів, які навчаються в ПДАБА, до органів самоврядування академії; 

3.1.6. організовують процес обрання виборних представників з числа 

студентів, які навчаються в ПДАБА, до Вченої ради академії; 

3.1.7. вносять пропозиції щодо залучення коштів академії для реалізації 

заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського 

самоврядування; 

3.1.8. беруть участь у розробці документів    , що регламентують 

питання, пов'язані із діяльністю студентського самоврядування; 

3.1.9. одержують від адміністрації академії об’єктивну і повну 

інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та 

пропонують відповідні заходи; 



3.1.10. звертають увагу адміністрації академії на дії посадових осіб, 

викладачів, працівників академії, якщо вони порушують права осіб, які 

навчаються, подають скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про 

звернення громадян", вимагають реагування на скаргу згідно з чинним 

законодавством; 

3.1.11. складають та затверджують річний кошторис (бюджет) витрат 

студентського самоврядування; 

3.1.12. затверджують процедуру використання майна та коштів 

студентського самоврядування; 

3.1.13. затверджують процедуру підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

3.1.14. вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм; 

3.1.15. беруть участь у роботі стипендіальних комісій; 

3.1.16. виконують інші функції, передбачені Законами України та цим 

Положенням. 

3.2. Обов’язки органів студентського самоврядування: 

3.2.1. інформують студентів з усіх питань життя академії, що їх стосуються; 

3.2.2. звітують перед студентами академії про виконану роботу; 

3.2.3. проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

академії; 

3.2.4. проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

3.2.5. аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань діяльності академії і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо 

їх вирішення; 

3.2.6. допомагають адміністрації академії, факультетів, гуртожитків у 

виконанні завдань навчально-виховної роботи. 

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в академії 

приймаються рішення про: 

3.3.1. відрахування студентів з академії та їх поновлення на навчання; 

3.3.2. переведення осіб, які навчаються в академії за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3.3.3. переведення осіб, які навчаються в академії за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

3.3.4. призначення заступників декана факультетів, проректорів 

академії окрім проректора з АГЧ; 

3.3.5. поселення осіб, які навчаються в академії, у гуртожиток і виселення 

їх із гуртожитку; 

3.3.6. затвердження правил внутрішнього розпорядку академії в частині, що 

стосується осіб, які навчаються. 

3.3.7. діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються в академії. 

 



4. Права та обов'язки адміністрації академії щодо взаємодії з органами 

студентського самоврядування 

4.1. Адміністрація академії має право: 

4.1.1. отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про 

поточну діяльність тощо); 

4.1.2. брати участь із правом дорадчого голосу через своїх представників у 

заходах, які проводять органи студентського самоврядування (конференціях, 

загальних зборах, засіданнях виконавчих органів тощо). 

4.2. Адміністрація академії зобов'язана: 

4.2.1. інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, що стосуються осіб, які навчаються в академії; 

4.2.2. всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування. 

 

 
5. Структура й організація роботи студентського самоврядування та його 

органів 

5.1. Вищим органом студентського самоврядування академії є Конференція 

студентів академії (далі Конференція). На розгляд Конференції виносять найважливіші 

питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування. 

5.2. Конференція: 

5.2.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування ПДАБА, 

вносить зміни та доповнення до нього, визначає структуру та повноваження 

органів студентського самоврядування; 

5.2.2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно- 

ревізійних органів студентського самоврядування та виносить ухвалу щодо їх 

діяльності; 

5.2.3. затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування; 

5.2.4. затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

5.2.5. затверджує річний кошторис (бюджет) студентського самоврядування, 

вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання; 

5.2.6. визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування; 

5.2.7. заслуховує виступи кандидатів на посаду голови 

Студентської ради ПДАБА; 

5.2.8. визначає завдання, стратегію й напрями дій студентського 

самоврядування академії та його органів; 

5.2.9. розглядає інші питання діяльності органів студентського 

самоврядування. 

5.3. Конференція осіб, які навчаються в академії, проводиться не рідше ніж один 

раз на навчальний рік. Про час. місце її проведення та порядок денний оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку Конференції. 



5.4. Позачергова Конференція скликається за вимогою не менше ніж 10% осіб, які 

навчаються в академії, за рішенням Студентської ради академії, факультету або 

гуртожитку. 

5.5. Делегати на Конференцію обираються на факультетах академії на засадах 

рівності представництва всіх факультетів у відсотковому співвідношенні кількості 

студентів факультету та академії. 

5.6. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 50% від 

загальної кількості делегатів. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

5.7. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції. 

5.8. Рішення Конференції студентів академії є обов’язковими для виконання 

органами студентського самоврядування академії, для адміністрації вони мають 

рекомендаційний характер. 

5.9. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування академії є Студентська рада ПДАБА. 

5.10. Студентська рада ПДАБА: 

5.10.1. організовує діяльність студентського самоврядування академії; 

5.10.2. визначає   позицію   студентського   самоврядування   в академії з 

актуальних питань студентського життя; 

5.10.3. представляє студентське самоврядування академії в органах 

управління академією, органах місцевої та державної влади, місцевих, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях з 

питань, що відноситься до їх компетенції; 

5.10.4. приймає рішення в межах своїх повноважень; 

5.10.5. скликає Конференцію студентів академії; 

5.10.6. обирає секретаря Студентської ради ПДАБА, першого 

заступника голови Студентської ради ПДАБА, заступників голови 

Студентської ради ПДАБА(не більше шести заступників) та керівників 

відділів Студентської ради ПДАБА; 

5.10.7. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради ПДАБА. 

5.11. Члени Студентської ради ПДАБА зобов’язані відвідувати засідання 

Студентської ради ПДАБА, які відбуваються не рідше одного разу на тиждень. Позачергові 

засідання скликає голова Студентської ради ПДАБА за власним рішенням. 

5.12. Засідання Студентської ради ПДАБА веде голова або, за його дорученням, 

заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) 

та секретарем. 

5.13. Рішення Студентської ради академії в межах його повноважень доводяться до 

відома адміністрації академії. 

5.14. Для того, щоб стати повноцінним членом Студентської ради ПДАБА 

необхідно заповнити анкету та прийняти участь як мінімум у двох заходах або створити 

свій проект для студентів академії. 

5.15. Очолює роботу Студентської ради академії голова Студентської ради. 



5.16. Голова Студентської ради ПДАБА: 

5.16.1. організовує свою діяльність з дотриманням чинного законодавства 

України, нормативно-правової бази ПДАБА та цього Положення; 

5.16.2. може брати участь у роботі колегіальних та дорадчих органів 

академії; 

5.16.3. раз на рік звітує перед Вченою радою академії про діяльність 

Студентської ради академії; 

5.16.4. подає адміністрації академії пропозиції щодо визначення та 

заохочення студентів, що активно працюють у Студентській раді академії або 

беруть активну участь у її заходах; 

5.16.5. розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентської ради 

ПДАБА; 

5.16.6. здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської 

ради ПДАБА угоди та документи; 

5.16.7. делегує окремі повноваження членам Студентської ради ПДАБА; 

5.16.8. має право отримувати від адміністрації академії інформацію, 

необхідну для здійснення діяльності Студентської ради академії. 

5.17. Розпорядження голови Студентської ради ПДАБА є обов’язковими для 

виконання членами органів студентського самоврядування ПДАБА. 

5.18. Голова виборчої комісії приймає пропозиції щодо претендентів на посаду 

голови Студентської ради академії з моменту проведення Конференції студентів та 

затвердження положення, але не раніше ніж за два місяці і не пізніше ніж за сім днів до дня 

проведення виборів. 

5.19. Голову та членів виборчої комісії затверджують на засіданні Студентської 

ради ПДАБА.  

5.20. Вибори Голови Студентської ради ПДАБА проводяться після проведення 

Конференції студентів академії шляхом прямого голосування в один тур. Обраним головою 

Студентської ради академії вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів. 

Передача голосів від одного кандидата іншому – заборонена. 

5.21. Кандидат на посаду голови Студентської ради академії має відповідати 

наступним вимогам: 

5.21.1. брати активну участь у громадському та культурному житті академії 

не менше року; 

5.21.2. брати активну участь у роботі Студентської ради академії або ради 

факультету не менше ніж пів року; 

5.21.3. мати добру або відмінну успішність. 

5.22. У випадку втрати статусу студента або дострокового складання своїх 

повноважень Голови студентської ради його обов’язки виконує перший заступник, який 

затверджений на засіданні Студентської ради. 

5.23. Із числа обраних до Студентської ради ПДАБА на першому засіданні 

обирають два заступника Студентської ради академії, секретаря, голів сектору навчально- 

виховної роботи, сектору культурно-масової роботи, сектору спортивно-оздоровчої роботи, 

інформаційно-редакційного сектору, сектору інноваційної діяльності, соціального сектору. 

5.23.1. Сектор навчально-виховної роботи: 

5.23.2. вносить свої пропозиції до адміністрації академії щодо підвищення 

ефективності навчального процесу; 

5.23.3. тісно співпрацює із проректором з науково-педагогічної 

та навчальної роботи з метою вдосконалення навчального процесу забезпечує 

вирішення на рівні адміністрації академії питань конфліктного характеру між 

студентами та викладачами; 



5.23.4. організовує профілактику негативних явищ у молодіжному 

середовищі. 

5.23.5. Сектор культурно-масової роботи: 

5.23.6. проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у 

культурно-масовій роботі; 

5.23.7. підтримує зв'язок з проректором з організаційно-гуманітарної 

роботи, користується його всебічною підтримкою; 

5.23.8. бере активну участь в організації загально академічних заходів 

культурно-масового характеру; 

5.23.9. співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та 

об'єднаннями у сфері культурно-масової роботи; 

5.23.10. організовує подорожі та екскурсії; 

5.23.11. організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі з відомими людьми; 

5.23.12. організовує конференції, круглі столи та інші заходи ( кінопокази, 

караоке тощо) та святкування державних та міжнародних свят. 

5.24. Сектор спортивно-оздоровчої роботи та трудової дисципліни здійснює: 

5.24.1. організацію та участь у спортивних змаганнях; 

5.24.2. пропаганду здорового способу життя; 

5.24.3. співпрацює з кафедрою фізичного виховання академії. 

5.25. Інформаційно-редакційний сектор здійснює: 

5.25.1. своєчасне надання інформації та інформаційні дошки академії; 

5.25.2. підготовку оголошень як інформаційного, так і рекламного 

характеру; 

5.25.3. поширення інформації про діяльність Студентської ради академії 

серед студентів; 

5.25.4. підготовку та поширення статей, сюжетів, репортажів про діяльність 

Студентської ради академії у ЗМІ; 

5.25.5. співпрацює з усіма членами Студентської ради академії та допомагає 

їм у вирішенні завдань, пов'язаних з набором. друком, скануванням та 

пошуком інформації в мережі Інтернет. 

5.26. Соціальний сектор: 

5.26.1.  розглядає адресовані Студентській раді заяви студентів, викладачів 

  та інших осіб щодо соціального захисту студентів академії і приймає 

необхідні рішення; 

5.26.2. допомагає дитячим будинкам, регулярно відвідуючи їх та збираючи 

необхідні кошти і речі; 

5.26.3. займається організацією різноманітних акцій у підтримку інвалідів та 

ветеранів; 

5.26.4.  займається проведенням різних заходів, спрямованих на патріотичне 

  виховання молоді; 

5.26.5. організовує періодичні донорські походи. 

5.27. Інноваційний сектор: 

5.27.1.  займається оформленням свят, концертів та інших заходів; 

5.27.2.  стежить за естетичним оформленням академії, влаштовує фото- 

  виставки, конкурси плакатів тощо; 

5.27.3. співпрацює з культурно-масовим сектором. 



5.28. Постійно діючим органом студентського самоврядування факультету є 

Студентська рада факультету, яка формується із числа старост груп або студентів- 

активістів з відмінною та доброю успішністю за результатами прямих виборів, узгоджених 

з деканатом та студентською радою ПДАБА. 

5.29. Структура Студентської ради факультету затверджується Конференцією 

студентів з урахуванням принципу: академічна група -факультет. 

5.30. Студентська рада факультету: 

5.30.1.  організовує діяльність та здійснює керівництво студентським 

  самоврядуванням на факультеті; 

5.30.2. погоджує з деканом факультету питання, що стосуються навчального 

процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів 

факультету та інше; 

5.30.3.  бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів; 

5.30.4. вносить пропозиції до Студентської ради академії та деканату щодо 

поліпшення умов навчання і побуту студентів та інше; 

5.30.5. здійснює контроль за дотриманням студентами факультету 

навчальної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в 

ПДАБА, інших нормативно-правових актів, що діють в академії. 

5.31. Староста академічної групи: 

5.31.1.  Староста академічної групи здійснює координацію самоврядування 

студентів на рівні академічної групи і представляє інтереси студентів груп в 

деканаті факультету, на старостатах та кафедрах. Староста групи 

підпорядковується куратору групи, декану, заступнику декана.  

5.32. Вибори старости групи здійснюються простою більшістю голосів шляхом 

відкритого голосування на зборах групи 1 вересня. Кандидатура обраного старости 

погоджується з деканом і затверджується на засіданні Студентської ради факультету та 

наказом ректора академії. 

5.33. Староста групи може бути переобраний: 

5.33.1.  зборами студентів групи з ініціативи не менше 2/3 її складу; 

5.33.2. за ініціативою куратора, декана або письмовою заявою голови 

Студентської ради факультету (при наявності відповідного обґрунтування 

причини); 

5.33.3. в разі систематичного невиконання своїх обов'язків; 

5.33.4.  в разі постійного неподання до деканату у встановлений термін 

 "Журналу обліку відвідування" та недбалого ведення документації. 

5.34. Розпорядження старости групи в межах його повноважень є обов'язковими 

для виконання студентами групи. 

5.35. Обов'язки старости академічної групи: 

5.35.1.  на лекціях  та семінарах  надавати  у "Журналу обліку  відвідування" 

  встановленого  зразка  об'єктивні  дані  про  присутність  студентів  групи до 

 правдивість заповнення відомостей і завіряє їх своїм підписом; 

початку заняття. Староста групи несе відповідальність за достовірність та 



5.35.2. надавати до деканату "Журнал обліку відвідування" у встановлений 

термін (разом із довідками встановленої форми про причини пропусків 

студентами лекцій та практичних занять); 

5.35.3. інформувати студентів групи про зміни в розкладі; 

5.35.4.  інформувати деканат в разі відсутності викладача через 15 хвилин    

  після початку заняття; 

5.35.5.  організовувати виконання студентами групи плану навчального 

  процесу; 

5.35.6. здійснювати нагляд за збереженням навчального обладнання та 

інвентарю в аудиторіях та лабораторіях під час перебування в них студентів 

академічної групи. 

5.36. В разі відсутності або вибуття зі складу студентів виконання обов'язків 

старости групи тимчасово покладається на заступника старости групи. 

 
5.37. Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студентів, які 

мешкають в гуртожитку, що виконує функції забезпечення захисту прав та контролю за 

виконанням обов'язків мешканців гуртожитку, визначених нормативними документами, 

залучає студентів до заходів, спрямованих на виховну, культурно-масову. спортивну 

роботу, охорону громадського порядку, поліпшення соціально-побутових умов 

проживання. 

5.38. Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах мешканців 

гуртожитку (або повноважних представників кімнат) терміном на 1 рік. 

5.39. До складу Студентської ради гуртожитку входять старости поверхів, які 

обираються на загальних зборах мешканців поверхів відкритим голосуванням, простою 

більшістю голосів за умови участі у голосуванні не менше 2/3 мешканців поверху. 

5.40. Студентська рада гуртожитку: 

5.40.1.  здійснює поселення студентів у гуртожиток; 

5.40.2. спільно з адміністрацією гуртожитку забезпечує реалізацію 

пропускного режиму, охорони громадського порядку, збереження 

матеріальних цінностей; 

5.40.3. стежить за дотриманням студентами та адміністрацією діючих 

санітарних норм; 

5.40.4.  організовує та здійснює контроль за роботою клубів, кімнат для       

  самостійних занять та інших приміщень загального користування; 

5.40.5.  сприяє організації культурно-масової та спортивної роботи у 

  гуртожитку; 

5.40.6. заслуховує інформацію адміністрації гуртожитку про виконану 

роботу щодо покращення умов проживання; 

5.40.7.  може надавати пропозиції щодо поліпшення умов проживання; 

5.40.8. у межах своїх повноважень приймає рішення на засіданнях 

Студентської ради гуртожитку, які є обов'язковими для виконання усіма 

мешканцями гуртожитку та мають дорадчий характер для адміністрації 

гуртожитку та деканів. 

 
5.41. Діяльність членів студентського самоврядування академії може бути 

припинена у разі: 

5.41.1.  випуску з академії; 

5.41.2. оформлення академічної відпустки; 



5.41.3. відрахування з академії; 

5.41.4.  невиконання вимог даного Положення; 

5.41.5. невиконання прийнятих на себе зобов'язань з питань діяльності 

студентського самоврядування; 

5.41.6. за станом здоров'я або по іншим причинам, що унеможливлюють 

подальшу діяльність. 

 

 
6. Міжнародна діяльність Студентської ради ПДАБА 

6.1. Студентська рада академії може співпрацювати з органами студентського 

самоврядування закладів вищої освіти інших країн, міжнародними студентськими 

організаціями та їх об'єднання для кращого виконання своїх завдань у межах визначених 

повноважень. 

6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має 

відбуватися за погодженням з адміністрацією академії. 

6.3. Міжнародна діяльність Студентської ради ПДАБА має сприяти формуванню 

позитивного іміджу академії. 

 

 
7. Фінансове забезпечення студентського самоврядування 

7.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 

Вченою радою закладу вищої освіти. 

7.2. Кошти, визначені вченою радою закладу вищої освіти в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих закладом вищої освіти від основної діяльності; 

7.3. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування закладу вищої освіти. Розмір місячного членського внеску 

однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

законом. 

7.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання 

їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. 

8. Вибори керівника закладу вищої освіти 

8.1. Згідно зі статтею 42 Закону України «Про вищу освіту», студенти, а саме: виборні 

представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів 

(при цьому кількість виборних представників з числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, 

які мають право брати участь у виборах) мають право брати участь у виборах керівника 

закладу вищої освіти. 

8.2. Для реалізації права студентів на участь у виборах керівника закладу вищої освіти 

органом студентського самоврядування розробляється «Положення про порядок обрання 

представників із числа студентів для участі у виборах ректора Придніпровської державної 

академії будівництва та архітектури», яке ухвалюється конференцією студентів ПДАБА.  

 
9. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до даного Положення 

9.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після 

їх ухвалення на Конференції студентів академії. 

9.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення можуть вносити: голова 
Студентської ради ПДАБА та збори членів Студентської ради. 

  

 

Голова зборів          ___________________                 _________________ 
 

Секретар зборів      ___________________                  ________________ 


