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1. Загальні положення 
Додати пункти у відповідному порядку:  

1.6. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо 

і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого 

таємного голосування. 

1.7. Реєстрація кандидатів у представницькі і виборчі органи, процедура 

виборів, підрахунок голосів здійснюється Студентською Радою факультету згідно 

«Положення про проведення прямих таємних виборів у представницькі та 

виконавчі органи студентського самоврядування». 

1.8. Обраними до Студентської Ради ОНАХТ вважають двох студентів, що 

набрали найбільшу кількість голосів серед студентів, які проголосували в день 

виборів. 

1.9. Особа, яка набрала найбільшу кількість голосів, очолює Студентську 

Раду факультету. 

1.10. Студентську Раду ОНАХТ очолює її голова, який обирається членами 

Студентської Ради ОНАХТ на першому засіданні новообраної Студентської Ради 

ОНАХТ. 

У разі обрання головою Студентської Ради ОНАХТ одного з голів 

студентських рад факультетів, Студентську раду відповідного факультету очолює 

особа, яка зайняла друге місце по кількості голосів. 

1.11. До складу Студентської ради ОНАХТ входять за посадами голови 

Студентських Рад факультетів, голови Студентських рад гуртожитків ОНАХТ. 

1.12. Голови Студентських рад факультетів входять до складу Вченої ради 

ОНАХТ, при цьому обрані представники з числа студентів повинні становити не 

менш як 10 % складу Вченої Ради ОНАХТ. Остаточне рішення щодо кандидатур 

складу Вченої ради відповідно до квот, визначених статутом ОНАХТ, приймає 

новообрана Студентська Рада на першому засіданні. 



1.13. Обраними до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування ОНАХТ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів, при цьому кількість представників від факультету повинна становити не 

менш як 2 особи, а загальна кількість делегатів встановлюється Студентською 

Радою відповідно до квот, визначених Статутом ОНАХТ. Обрані представники з 

числа студентів повинні становити не менш як 15 % складу делегатів загальних 

зборів (Конференції трудового колективу). 

1.14. Контрольно-ревізійна комісія обирається з числа студентів, які є 

делегатами Конференції студентів і не є членами представницьких і виборних 

органів. 

1.15. Голова Студентської Ради академії на Конференції студентів оголошує 

результати виборів. Конференція студентів затверджує склад новообраної 

Студентської Ради ОНАХТ, членів Вченої Ради академії від студентів, список 

делегатів на Конференцію трудового колективу ОНАХТ. 

1.17. Доповнити перелік повноважень органів Студентського 

самоврядування: 

після «розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на 

їхньому балансі та банківських рахунках»: 

• делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

• беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

• вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

• вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази академії; 

• призначення заступника декана, заступника директора, заступника 

ректора; 

 

1.22. Додати абзац після «Не менш як 30 відсотків коштів мають 

витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються». 

Членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 

студентів ОНАХТ, не можуть перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

1.23. Додати абзаци після «Відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» представники Студентського самоврядування та первинної 

профспілкової організації студентів ОНАХТ мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів ОНАХТ (Конференція трудового колективу, Вчена рада) та 

його структурних підрозділів». 



При цьому у вищому колегіальному органі громадського самоврядування 

виборні представники з числа студентів повинні становити не менш як 15 %, у 

складі Вченої Ради – не менш як 10  %. 

Представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих 

таємних виборів. 

Додати пункт у відповідному порядку  

1.24. 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 

підписи не менш як 10 % студентів академії. 

 

7. Повноваження та порядок обрання 
виконавчих органів студентського самоврядування 

(Студентська Рада) 
 

Додати пункт у відповідному порядку  7.1. Виконавчим органом 

Студентського самоврядування в ОНАХТ є Студентська Рада, яка обирається 

шляхом прямого таємного голосування студентів. 

Додати після «Секретар ради готує засідання і веде протоколи, здійснює 

контроль за виконанням прийнятих рішень» Керівник Студентського 

самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два 

строки. 

З припиненням особою навчання у академії припиняється її участь в органі 

Студентського самоврядування у порядку, передбаченому цим Положенням. 

 

7.11. Студентська Рада факультету 

Вставити абзац після «Рада забезпечує вирішення на рівні факультету 

питань, що витікають з основних завдань органів Студентського 

самоврядування» 

Голова Студентської Ради факультету обирається шляхом прямого таємного 

голосування. 

 

 

 

Голова Студентської Ради,  

молодіжний ректор      A.C. Молчановська 




