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1. Загальні положення
1.1. Студентське самоврядування в Національній музичній академії України
імені П.І. Чайковського (надалі - Академія) діє на рівні усіх структурних
підрозділів Академії та є невід’ємною частиною громадського
самоврядування.
1.2. Студентське самоврядування в Академії здійснює свою діяльність у
формі Студентської Ради.
1.3. Студентська Рада Академії – представницький орган студентського
самоврядування при Академії.
1.4. Студентська Рада факультету – це представницький орган студентського
самоврядування, що здійснює свою діяльність на рівні факультету.
1.5. Студентська Рада гуртожитку – це представницький орган студентського
самоврядування, що здійснює свою діяльність на рівні гуртожитку.
1.6. Студентська Рада у своїй діяльності керується Законами України «Про
освіту», «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України,
іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти, Статутом Академії та
цим Положенням.
1.7. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною
організацією.
1.8. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів Академії
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак;
1.9. Студентська Рада діє на принципах: - добровільності, колегіальності,
відкритості; - виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; незалежності від впливу політичних партій.
1.10. Основна мета діяльності Студентської Ради – сприяння сумлінному
виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та
інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального
розвитку;
1.11. Діяльність Студентської Ради 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 якостей та навичок лідера,
організатора, керівника.
1.12. Адміністрація Академії та гуртожитків всебічно сприяє роботі органам
студентського самоврядування Академії на всіх рівнях.
2. Студентська Рада Академії
2.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування
Академії є Студентська Рада Академії (далі - СРА).
2.2. До складу Студентської Ради Академії входять голова, його заступники,
секретар.

2.3. СРА за поданням голови студентської ради таємним голосуванням
обирає секретаря, першого заступника, заступників голови.
2.4. Засідання Студентської Ради Академії відбуваються не рідше одного
разу на місяць.
2.5. Позачергові засідання скликає: - голова Студентської Ради Академії; - не
менше ніж 2/3 членів Студентської Ради Академії.
2.6. Засідання Студентської Ради Академії є правомочним за наявності не
менше 1/2 членів Студентської Ради Академії.
2.7. Рішення Студентської Ради Академії приймаються шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської Ради
Академії.
2.8. Рішення Студентської Ради Академії підписує голова Студентської Ради
Академії та секретар Студентської Ради Академії, дата та номер реєстрації є
обов’язковими. З рішеннями Студентської Ради Академії можуть
ознайомитися всі бажаючі студенти Академії.
2.9. Рішення Студентської Ради Академії є обов’язковими для виконання
усіма органами студентського самоврядування Академії та студентів.
2.10. Організовує діяльність студентського самоврядування Академії.
2.11. Здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського
самоврядування в Академії.
2.12. Визначає позицію студентського самоврядування в Академії з
актуальних питань пов’язаних з навчально-виховним процесом.
2.13. Представляє студентське самоврядування Академії в усіх структурних
підрозділах Академії, органах місцевої та державної влади, місцевих,
регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях.
2.14. Приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень.
2.15. Скликає Конференцію студентів Академії.
2.16. Бере участь у діяльності Вченої Ради Академії, за представницькою
квотою не менше ніж 10% від усього складу Вченої Ради Академії.
2.17. Вирішує питання про входження СРА до регіональних, всеукраїнських
та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
2.18. СРА Може бути зареєстрована як громадська організація відповідно до
законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України
«Про вищу освіту».
2.19. СРА може мати реєстраційний субрахунок Академії, штампи та інші
реквізити.
2.20. Фінансування діяльності Студентської Ради Академії може
здійснюватися за рахунок: - добровільних внесків юридичних та фізичних
осіб; - спонсорської допомоги; - коштів, визначених вченою радою вищого
навчального закладу в розмірі не менш як 0,5% власних надходжень,
отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності; - інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2.21. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування
можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного

голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати
не менш як 10 відсотків підписів студентів Академії.
2.22. З припиненням особою навчання в Академії припиняється її участь в
органах студентського самоврядування, її повноваження переходять до
заступника. У разі продовження навчання повноваження представників
органів студентського самоврядування, які займали ту чи іншу посаду
продовжуються на період їх навчання в Академії.
3. Завдання та обов’язки Студентської Ради Академії
3.1. Бере участь в управлінні Академією в установленому Законом України
«Про вищу освіту» та Статутом Академії порядку.
3.2. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, оздоровлення, побуту та харчування.
3.3. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів:
проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, фестивалі,
конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо.
3.4. Бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти.
3.5. Захищає права та інтереси студентів.
3.6. Сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних,
всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах,
конференціях.
3.7. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів Академії.
3.8. Представляє Академію у міжнародних студентських та молодіжних
організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів, займається організацією міжнародних освітніх,
наукових, культурних та спортивних студентських обмінів.
3.9. Сприяє працевлаштуванню студентів Академії.
3.10. Координує діяльність старост академічних груп.
3.11. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил
внутрішнього розпорядку в Академії та гуртожитку.
3.12. Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності Академії,
звітує перед студентами Академії про виконану роботу.
3.13. Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо
організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших
питань життєдіяльності Академії і звертається до адміністрації з
пропозиціями щодо їх вирішення.
3.14. Бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають у
навчально- виховному процесі.
3.15. Бере участь у вирішенні питань пов’язаних з накладанням
дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього
розпорядку Академії.

3.16. Одержує від адміністрації Академії об’єктивну і повну інформацію з
питань, що стосуються навчально-виховного процесу, здійснює її аналіз та
надає відповідні пропозиції щодо його удосконалення.
3.17. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу
Академії.
3.18. Одержує від Академії необхідні засоби для реалізації своїх функцій та
завдань відповідно до Закону України «Про вищу освіту»: приміщення,
матеріально-технічне забезпечення тощо.
3.19. Розпоряджається коштами та іншим майном, яке перебуває на її балансі
та банківських рахунках (за наявності таких).
3.20. Формує бюджет студентської ради, фінансовою основою якого є кошти,
в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Академії.
4. Голова Студентської Ради Академії
4.1. Голова Студентської Ради Академії обирається на виборах з числа
студентів Академії прямим таємним голосуванням терміном на три роки.
4.2. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради Академії
здійснюється СРА на підставі особистої заяви кандидата, з поданням довідки
про відсутність академічної заборгованості та заборгованості за навчання, які
подаються не пізніше ніж за 20 днів до проведення виборів.
4.3. Розпорядження голови Студентської Ради Академії є обов’язковими для
членів СРА.
4.4. Голова Студентської Ради Академії: - дотримується чинного
законодавства України; - виконує рішення Конференції студентів Академії; виконує рішення Студентської Ради Академії; - щорічно звітує про
результати діяльності Студентської Ради Академії; - здійснює організаційне
керівництво Студентською Радою Академії; - розподіляє обов’язки між
заступниками голови Студентської Ради Академії; - головує на засіданнях
Студентської Ради Академії; - здійснює представницькі функції у випадках,
не обумовлених Студентською Радою Академії; - підписує від імені
Студентської Ради Академії усі види угод та інші документи пов’язані з
діяльністю органів студентського самоврядування; - може делегувати окремі
повноваження своїм заступникам, іншим членам Студентської Ради
Академії.
4.5. За потреби голова Студентської Ради Академії може ініціювати обрання
радників голови з відповідних питань з числа студентів Академії.
4.6. Вибори голови Студентської Ради Академії відбуваються не раніше ніж
через місяць після проведення Конференції студентів Академії.
4.7. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів Академії
шляхом відкритого голосування та доводиться до відому усіх студентів.
4.8. Право голосувати мають студенти денної форми навчання.
4.9. Порядок проведення виборів голови Студентської Ради Академії.
Виборчий процес включає такі етапи: 1) реєстрація кандидатів на посаду
Голови Студентської ради. Реєстрацію здійснює Студентська рада;
2) створення виборчої комісії з числа осіб, що є студентами денної форми

навчання Академії; 3) проведення передвиборної агітації, дебатів між
кандидатами на посаду Голови Студентської ради; 4) складання списків
виборців, їх перевірка та уточнення. Дану роботу виконує робоча група,
склад якої визначає Студентська рада; 5) голосування у день виборів Голови
Студентської ради; 6) підрахунок голосів виборців (здійснюється протягом
трьох днів з дня закінчення голосування); 8) встановлення підсумків
голосування і результатів виборів Голови Студентської ради та їх офіційне
оголошення.
5. Секретар Студентської Ради Академії
5.1. Секретаря Студентської Ради Академії обирає Студентська Рада
Академії таємним голосуванням з числа студентів Академії терміном на один
рік.
5.2. Секретар вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість
членів Студентської Ради Академії присутніх на засіданні.
5.3. Обов’язки секретаря Студентської Ради Академії: - веде протокол
засідань Студентської Ради Академії і публікує їх на офіційному сайті
Студентської Ради Академії, а за відсутності такого – на офіційних вебресурсах; - разом із головою Студентської Ради Академії підписує від імені
Студентської Ради Академії усі види угод та інші документи; - організовує
роботу секретаріату, ефективний та своєчасний документообіг; У разі
невиконання секретарем своїх обов’язків відбувається його переобрання на
засіданні Студентської Ради Академії.
5.4. Під невиконанням обов’язків мається на увазі: відсутність на зборах
Студентської Ради Академії більше ніж три рази за навчальний рік; не
виконання прийнятих Студентською Радою рішень; не виконання
розпоряджень голови Студентської Ради Академії.
6. Перший заступник голови Студентської Ради Академії
6.1. Першого заступника голови Студентської Ради Академії обирає
Студентська Рада Академії таємним голосуванням з числа студентів Академії
за поданням голови Студентської Ради Академії терміном на один рік.
6.2. Перший заступник голови Студентської Ради Академії: - здійснює
повноваження голови Студентської Ради Академії у разі його відсутності, здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської Ради
Академії; - допомагає голові Студентської Ради Академії у його поточній
роботі; - підпорядковується голові Студентської Ради Академії.
6.3. У разі невиконанні обов’язків відбувається переобрання першого
заступника на засіданні Студентської Ради Академії.
7. Конференція студентів Академії
7.1. Вищим органом студентського самоврядування Академії є Загальні збори
(конференція) студентів, на якій студенти:

7.1.1. Ухвалюють Положення про студентське самоврядування Академії,
затверджують зміни та доповнення до нього, які були надані не пізніше як за
10 днів до проведення конференції.
7.1.2. Визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих
таємних виборів представницьких органів студентського самоврядування.
7.1.3. Заслуховують звіти представницьких, контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку.
7.1.4. Затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах.
7.1.5. Затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт
про його виконання.
7.1.6. Визначають чергові завдання, стратегію і напрями діяльності
студентського самоврядування Академії.
7.1.7. Обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування.
8. Рішення, що приймаються за погодженням з органами студентського
самоврядування Академії
8.1. Про відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання.
8.2. Про переведення осіб, які навчаються в Академії за державним
замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
8.3. Про переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним
замовленням.
8.4. Призначення заступника декана факультету, заступника ректора
Академії, які відповідають за взаємодію адміністрації з органами
студентського самоврядування.
8.5. Поселення осіб, які навчаються в Академії, в гуртожиток і виселення їх з
гуртожитку.
8.6. Затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що
стосується осіб, які навчаються.
8.7. Діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб,
які навчаються в Академії.
9. Основні положення, функції, завдання та напрями діяльності
Студентської Ради гуртожитку
9.1. Студентська Рада гуртожитку (далі - СРГ) функціонує на рівні кімнат,
блоків та поверхів.
9.2. До складу СРГ входять: голова, заступники голови, старости поверхів.
9.3. Права та обов’язки СРГ:

9.3.1. Забезпечує дотримання мешканцями гуртожитку Правил внутрішнього
розпорядку.
9.3.2. Розглядає на зборах (засіданнях) питання життєдіяльності мешканців
гуртожитку.
9.3.3. Надає пропозиції щодо виділення коштів Академії на поліпшення
культурно-побутового обслуговування мешканців гуртожитку.
9.3. Голова СРГ:
9.3.1. Обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку з числа
студентів, які проживають в даному гуртожитку прямим таємним
голосуванням терміном на один рік.
9.3.2. Планує роботу СРГ на кожний семестр та навчальний рік.
9.3.3. Здійснює керівництво роботою всіх відділів СРГ.
9.3.4. Здійснює контроль за виконанням старост поверхів свої обов’язків.
9.3.5. Вносить пропозиції щодо поселення та виселення з гуртожитку
студентів.
9.3.6. На засіданнях СРГ доповідає про порушення мешканцями гуртожитків
Правил внутрішнього розпорядку.
9.4. Староста поверху:
9.4.1. Інформує мешканців свого поверху про рішення та плани проведення
відповідних заходів СРГ.
9.4.2. Інформує студентів про проблемні питання, які виникають в
гуртожитку. 17.5.3. Залучає студентів на добровільних засадах до заходів, що
проводяться в гуртожитку.
9.5. Засідання СРГ:
9.5.1. Проводиться не рідше одного разу на місяць.
9.5.2. В зборах беруть участь голова СРГ, його заступники, старости
поверхів.
9.5.3. На засіданнях розглядають питання порушень мешканцями
гуртожитків Правил внутрішнього розпорядку.
9.5.4. Рішення приймаються шляхом прямого відкритого голосування
простою більшістю голосів присутніх.
9.6. На загальних зборах мешканці гуртожитку мають право:
9.6.1. Обирати та бути обраними до органів СРГ.
9.6.2. Приймати участь у вирішенні питань, що виносяться на розгляд зборів.
9.6.3. Виносити на розгляд додаткові питання, що стосуються умов
проживання в гуртожитку.
9.7. Загальні збори мешканців гуртожитку проводяться не менше ніж один
раз на навчальний рік.
9.8. Студенти, що проживають в гуртожитку мають бути попереджені про
проведення загальних зборів не менше ніж за 10 календарних днів до їх
проведення.
9.9. Загальні збори мешканців гуртожитку проводяться за наявності не менш
ніж 50% студентів, проживаючих у гуртожитку.
9.10. Органи СРГ обираються на Загальних зборах мешканців гуртожитку
таємним голосуванням серед числа студентів, що проживають у гуртожитку.

9.11. Позачергові Загальні збори мешканців гуртожитку можуть бути
ініційовані органами СРГ або 10% студентів, що проживають у гуртожитку.
10. Прикінцеві положення
10.1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього набирають
чинності з моменту їх ухвалення на Конференції студентів Академії.
10.2. З метою покращення процесу організації самоврядування в Академії
Студентська Рада Академії може приймати окремі рішення, що не суперечать
нормам чинного законодавства України.
10.3. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть
перебувати на посаді не більш як два строки.

