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ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
Національної академії статистики, обліку та аудиту
Преамбула
Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного,
культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з
метою активної участі студентів у громадському житті Національної академії статистики,
обліку та аудиту (далі – Академія), забезпечення співпраці студентських колективів,
організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Академії, ухвалюють
Положення про студентське самоврядування Академії (далі – Положення), яке спрямоване на
врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. В
цьому Положенні встановлюються правові та організаційні засади створення та
функціонування студентського самоврядування.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

І. Загальні положення
Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про
освіту» і «Про вищу освіту», інших вимог чинного законодавства та Статуту Академії.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах
за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Академії.
Всі студенти, які навчаються в Академії, мають рівні права та можуть обиратися та
бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського
самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь
в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами через
органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного
голосування.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним
законодавством, Статутом Академії та цим Положенням.

ІІ. Завдання та принципи діяльності студентського самоврядування
2.1. Метою діяльності студентського самоврядування є сприяння виконанню студентами
своїх обов’язків та створення умов для самореалізації особистості студентів Академії і
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за
результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на
забезпечення виховання духовності та культури студентів Академії, зростання у
студентської молоді соціальної активності.
2.2. Основні завдання та функції студентського самоврядування:
захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Академії;
сприяння проведенню навчальної, наукової та творчої діяльності в Академії;
сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання
патріотизму;
пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню
студентами правопорушень;
сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань та
координація їх діяльності;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
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сприяння працевлаштуванню випускників;
участь у вирішенні питань академічної мобільності студентів;
сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних,
регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
спільно з відповідними структурними підрозділами Академії сприяння наданню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової та іншої допомоги студентам;
представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та
інших структурних підрозділах Академії;
співпраця з кураторами академічних груп, завідувачем гуртожитку, завідувачами
кафедр, деканами факультетів, іншими структурними підрозділами і з
проректорами.
2.3. Студентське самоврядування 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 та рухів, громадських і релігійних
організацій.
ІІІ. Структура студентського самоврядування
3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку,
коледжу, факультету та Академії в цілому.
3.2. Структура Студентського самоврядування складається з наступних органів:
Конференція студентів Академії;
Студентська Рада Академії;
Конференція студентів факультетів;
Студентські ради факультетів;
Конференція студентів коледжів;
Студентські ради коледжів;
Конференція студентів гуртожитку;
Студентська рада гуртожитку.
3.3. Конференція студентів Академії є вищим представницьким органом студентського
самоврядування Академії.
3.4. Рішення Конференції та Студентської ради Академії мають вищу силу, порівняно з
рішеннями інших ланок студентського самоврядування.
3.5. Студентська рада Академії – це вищий колегіальний виконавчий орган студентського
самоврядування
Академії,
якому
підпорядковуються
ради
студентського
самоврядування факультетів та гуртожитку Академії.
3.6. Конференція студентів факультетів виконує повноваження відповідно до цього
Положення. Ради студентського самоврядування факультетів функціонують виключно
на рівні відповідного факультету.
3.7. Конференція студентів коледжу та студентська рада коледжу функціонує на рівні
коледжу Академії та діє у відповідності до положення про студентське самоврядування
коледжу Академії.
3.8. Конференція студентів гуртожитку та студентська рада гуртожитку функціонує на рівні
гуртожитку Академії та діє у відповідності до положення про студентське
самоврядування гуртожитку Академії.
3.9. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання усіма
студентами Академії.
3.10. Органи студентського самоврядування:
беруть участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом «Про
вищу освіту» та Статутом Академії;
беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, науково-дослідної роботи та організації дозвілля;
беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитку;
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проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші
заходи;
беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;
делегують своїх представників до колегіальних, представницьких, робочих та
дорадчих органів;
приймають внутрішні положення та рішення, що регламентують їх організацію та
діяльність;
розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться в користуванні
органів студентського самоврядування;
вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії;
виконують інші функції, передбачені законодавством та цим Положенням.
3.11. За погодженням з органом студентського самоврядування Академії, в порядку,
визначеним цим Положенням, приймаються рішення щодо:
відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
призначення заступників деканів факультетів з виховної роботи, проректора з
науково-педагогічної та виховної роботи;
поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
затвердження Правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується
осіб, які навчаються;
діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Академії.
IV. Загальні обов’язки та права органів студентського самоврядування та адміністрації
Академії щодо взаємодії з органами студентського самоврядування
4.1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів;
звітувати перед студентською громадою про свою діяльність;
сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в Академії;
допомагати адміністрації Академії в освітній, науковій, виховній роботі,
забезпеченні безпеки життєдіяльності, поліпшенні умов навчання, проживання в
гуртожитку та відпочинку студентів, реалізації їхнього творчого потенціалу;
інформувати студентів з усіх питань життєдіяльності Академії;
аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації
освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності
Академії і звертатися до адміністрації Академії з пропозиціями щодо їх вирішення;
узгоджувати з адміністрацією Академії рішення про проведення в Академії заходів,
до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та не працюють в Академії.
4.2. Органи студентського самоврядування мають право:
приймати внутрішні документи, що регламентують їх організацію та діяльність;
отримувати від адміністрації Академії консультативну підтримку, об’єктивну й
повну інформацію з питань, що стосуються студентів;
брати участь у колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах
Академії;
брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх
питань, пов’язаних із навчанням, відпочинком і побутом студентів;
делегувати представників до регіональних, всеукраїнських та міжнародних
студентських організацій та об’єднань;
брати участь у розв’язанні спірних питань, що виникають між студентами та
працівниками Академії;
брати участь у розв’язанні спірних питань, пов’язаних із накладанням
дисциплінарних стягнень на студентів;
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проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші
заходи;
виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.
4.3. Адміністрація Академії зобов’язана:
інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, що
стосуються студентів;
забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.
4.4. Адміністрація Академії має право:
отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування
(плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
ініціювати скликання позачергової Конференції студентів Академії, Студентської
Ради Академії, конференції студентів факультетів, студентських рад факультетів,
конференції студентів гуртожитку, Студентської ради гуртожитку.
4.5. Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів студентського
самоврядування.
V. Конференція студентів Академії
5.1. Конференція студентів Академії (далі – Конференція) є вищим представницьким
органом студентського самоврядування Академії.
5.2. Підготовка та проведення Конференції здійснюється Студентською Радою Академії.
Квота представництва від кожного факультету визначається Студентською радою
Академії.
5.3. Конференція виконує наступні функції:
обирає голову та склад Студентської ради Академії;
обирає склад контрольно-ревізійної комісії для здійснення поточного контролю за
станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування;
ухвалює Положення про студентське самоврядування Національної академії
статистики, обліку та аудиту, вносить до нього зміни і доповнення у порядку,
передбаченому цим Положенням;
визначає структуру, повноваження та порядок проведення виборів до керівних
органів студентського самоврядування;
обирає та затверджує кількісний та особовий склад виборчої комісії;
заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
затверджує символіку студентського самоврядування;
затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його
виконання.
5.4. На Конференції мають право бути присутніми:
представники адміністрації Академії;
члени органів студентського самоврядування факультетів;
представники студентської ради гуртожитку;
представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів, громадських об’єднань, консультативно-дорадчих органів (за
запрошенням).
5.5. Правом голосу на Конференції володіють делегати факультетів, які обираються на
конференціях студентського самоврядування на факультетах. Правом дорадчого голосу
на Конференції володіють усі інші присутні на зборах.
5.6. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів.
5.7. Конференція проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, що мають право
голосу.
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5.8. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік. Позачергова Конференція
скликається за вимогою не менше ніж 10% студентів або адміністрації Академії.
VІ. Студентська Рада Академії
6.1. Студентська рада (Рада) обирається голосуванням студентів Академії на Конференції.
Членами Ради можуть бути виключно студенти Академії.
6.2. До складу Ради входять:
Голова Ради;
заступники Голови Ради;
Секретар Ради;
куратори напрямків;
інші члени Ради.
6.3. Голова Ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш двох строків
підряд.
6.4. Студентська Рада Академії:
бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає адміністрації
Академії в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні навчальних
планів, програм, практичної підготовки студентів;
бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення науково-дослідної
роботи студентів;
бере участь в управлінні Академії, делегує своїх представників до робочих органів;
бере участь в організації проведення студентських олімпіад, науково-практичних
конференцій, практикумів, диспутів, дебатів, круглих столів, літературномистецьких заходів тощо;
сприяє дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних,
регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з професійною
підготовкою майбутніх фахівців;
пропагує здоровий спосіб життя, уживає заходів щодо запобігання вчиненню
особами, які навчаються, правопорушень, уживанню ними наркотиків,
зловживанню алкоголем, палінню тощо;
залучає студентів (за їх згодою) до участі в охороні громадського порядку на
території Академії;
поширює інформацію про свою діяльність, сприяє розвитку самоврядування в
Академії;
вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії у тому числі з
питань, що стосуються побуту, харчування та відпочинку студентів;
співпрацює зі Студентською радою гуртожитку, Науковим товариством студентів і
молодих вчених Академії;
обирає зі свого складу голову Студентської Ради Академії, його заступника та
секретаря;
скликає Конференцію студентів Академії та звітує перед нею про свою роботу;
займається організацією проведення Конференції;
приймає рішення щодо проведення студентських акцій, заходів та програм;
здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних і фінансових
ресурсів студентського самоврядування;
вирішує питання виділення фінансової допомоги студентам Академії для
невідкладної допомоги за станом здоров’я або з інших поважних причин за рахунок
коштів, виділених на фінансування студентського самоврядування;
вирішує питання щодо преміювання студентів за особливі досягнення в навчанні та
науковій діяльності;
разом зі студентською радою гуртожитку вносить пропозиції Вченій раді Академії
щодо визначення в кошторисі Академії коштів на виконання завдань та
повноважень студентського самоврядування;
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

разом зі Студентською радою гуртожитку вносить Конференції студентів Академії
пропозиції щодо кандидатур делегатів на Конференцію трудового колективу
Академії, представників до складу Вченої ради Академії та інших робочих і
дорадчих органів Академії;
вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних
об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів, молодіжними громадськими організаціями;
займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
створює та ліквідує комісії Ради за поданням Голови Ради;
може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому
вигляді, рішення про випуск якого приймається на засіданні Ради;
може делегувати частину своїх повноважень Голові Ради;
приймає інші рішення та виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та
завданням студентського самоврядування, закріплені цим Положенням
Голова Ради:
скликає чергове або позачергове засідання Ради, в тому числі за дорученням
ректорату Академії або на вимогу більше 1/3 її членів, головує на її засіданнях;
організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Ради;
виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Ради;
робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені
студентського самоврядування Академії та Ради;
вносить пропозиції Раді про перевибори заступника голови, секретаря і інших
членів, визначає їх функції.
Заступник голови Ради:
у разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження Голови Ради;
допомагає Голові в поточній роботі.
Секретар Ради:
веде протокол Конференції та засідань Ради;
координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Ради;
відповідає за документообіг, разом із Головою відповідає за збереження
документації Ради;
виконує інші функції, покладені на нього.
Засідання Ради відбуваються не рідше одного разу на місяць, які є правомочними за
присутності 2/3 усіх членів Ради.
Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини
членів Ради, які брали участь у засіданні. Рішення Ради підписує головуючий на
засіданні та секретар.

VII. Конференція студентів факультету та Студентська рада факультету
7.1. Вищим органом студентського самоврядування факультету є конференція студентів
факультету.
7.2. Конференція:
обирає делегатів на Конференцію студентів Академії;
вносить пропозиції щодо змін до цього Положення;
визначає завдання і плани дій Студентської ради факультету;
розглядає інші питання діяльності студентського самоврядування факультету.
обирає членів Студентської ради факультету.
7.3. Конференція студентів факультету проводиться не рідше одного разу на навчальний
рік. Час, місце їх проведення та порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за 3
робочих дні до конференції.
7.4. Позачергова конференція скликається на вимогу не менше ніж 10% студентів
факультету, Студентської Ради Академії або за ініціативою декана факультету.
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7.5. Рішення конференції вважається правомочним, якщо на ній присутні не менше
половини делегатів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало
більше половини присутніх делегатів конференції. Протокол конференції підписують
головуючий та секретар конференції.
7.6. Рішення конференції є обов’язковими для виконання Студентською радою факультету,
для адміністрації факультету вони мають рекомендаційний характер.
7.7. Виконавчим органом студентського самоврядування факультету є Студентська рада
факультету до складу якої входять студенти, обрані делегатами конференції студентів
факультету, і старости академічних груп факультету.
7.8. Студентська рада факультету:
представляє інтереси студентів у відносинах з адміністрацією факультету та
Академії;
скликає Конференцію студентів факультету та звітує перед нею про свою роботу;
співпрацює з іншими органами студентського самоврядування Академії;
обирає зі свого складу голову Студентської ради факультету, його заступника та
секретаря;
вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Студентської Ради Академії від
факультету;
погоджує рішення щодо відрахування студентів факультету та їх поновлення на
навчання;
погоджує рішення щодо призначення заступника декана факультету з виховної
роботи;
приймає інші рішення в межах своїх повноважень.
7.9. Засідання є правомірним за присутності 2/3 усіх членів Студентської ради факультету.
Головує на засіданні голова Студентської ради факультету або за його дорученням –
заступник голови. Рішення студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них
проголосували більше половини членів студентської ради, які брали участь у засіданні.
Рішення студентської ради факультету підписують головуючий на засіданні та
секретар.
7.10. Голова Студентської ради факультету:
скликає засідання Студентської ради факультету, в тому числі за дорученням
декана факультету або на вимогу більше 1/3 її членів, головує на його засіданнях;
організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської
ради факультету;
забезпечує організацію проведення конференції студентів факультету;
має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету та членів
Студентської ради факультету для здійснення своєї діяльності;
робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені
Студентської ради факультету;
вносить пропозиції Студентській раді факультету про обрання або звільнення з
посади заступника голови, секретаря, визначає їх функції;
може подавати на розгляд Студентської Ради Академії пропозиції щодо змін і
доповнень до цього Положення;
виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Студентської ради
факультету.
7.11. Заступник Голови Студентської ради факультету:
у разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження голови
Студентської ради факультету;
виконує ініші функції, визначені Студентською радою факультету.
7.12. Секретар Студентської ради факультету:
веде протоколи засідань Студентської ради факультету;
координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності
Студентської ради факультету;
відповідає за документообіг та разом із головою Студентської ради факультету
відповідає за збереження документації Студентської ради факультету;
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веде облік виконання рішень Студентської ради факультету;
виконує інші функції, покладені на нього Студентською радою факультету.
7.13. Засідання Студентської ради факультету відбуваються не рідше одного разу на місяць
та є правомочним за присутності 2/3 усіх членів Ради.
7.14. Рішення Студентської ради факультету вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували більше половини членів Студентської ради факультету, які брали участь
у засіданні. Рішення Студентської ради факультету підписує головуючий на засіданні
та секретар.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

VIII. Членство, обов’язки та права членів Студентської ради Академії
та студентської ради факультету
Кожен студент є учасником студентського самоврядування Академії та має право бути
обраним до складу Студентської ради факультету або Студентської ради Академії.
Члени Студентської ради Академії та студентських рад факультетів зобов’язані:
дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі положень,
рішень відповідних конференцій та рад;
бути присутніми на всіх засіданнях відповідних рад, а в разі відсутності з поважних
причин, попередньо попередити секретаря відповідної ради та отримати
інформацію щодо прийнятих рішень;
брати активну участь у організації та реалізації масових заходів, що проводяться
згідно до програми діяльності відповідної ради;
безпосередньо брати участь у діяльності напрямку відповідної ради, до складу
якого він входить;
виконувати доручення голови відповідної ради;
не порушувати права і законних інтересів окремих студентів, студентської громади
та адміністрації Академії;
вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів
студентського самоврядування Академії;
вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту Академії і цього
Положення.
Члени Студентської ради Академії та студентських рад факультетів мають право:
брати участь у роботі відповідної ради, використовуючи своє право голосу на
засіданні відповідної ради;
обирати і бути обраним на керівні посади відповідної ради;
вийти в установленому порядку з відповідної ради;
своєчасно одержувати інформацію про діяльність відповідної ради;
пропонувати питання для розгляду на засіданнях відповідної конференції та ради;
вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються відповідною
радою, а також пропозиції щодо порядку голосування;
висловлювати думку щодо діяльності членів відповідної ради;
брати участь у засіданнях відповідної конференції та ради, ставити питання
доповідачу і головуючому на їх засіданні;
брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за
ініціативи чи за участю студентського самоврядування Академії;
користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать
законодавству України, Статуту Академії і цьому Положенню.
Підставами для припинення членства в Студентській раді Академії або студентській
раді факультету є:
закінчення повноважень;
добровільне складання повноважень;
порушення вимог Статуту Академії, цього Положення та інших внутрішніх
нормативних документів Академії;
невиконання своїх посадових обов’язків;
відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри;
втрата статусу студента Академії;
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відсутність члена відповідної ради без поважних причин більш, ніж на трьох
засіданнях Ради.
8.5. Днем припинення членства в Студентській раді Академії або Студентській раді
факультету є день внесення наказу голови відповідної ради про виключення такого
члена.
IX. Куратори напрямків Студентської Ради Академії
9.1. Кураторів напрямків у Студентській Раді Академії (далі - куратори напрямків)
призначає та відсторонює з посади Голова Ради з числа членів Ради або своїх
заступників.
9.2. Обов’язковим є закріплення кураторів за такими напрямками:
освіта і наука;
культурно-масова робота та спорт;
інформаційна робота;
благодійність та інші напрямки;
діяльності гуртожитку Академії;
контрольно-наглядова робота.
9.3. Строк повноважень кураторів напрямків дорівнює строку повноважень Ради.
9.4. Куратори напрямків реалізують наступні завдання:
розробляють проекти діяльності та відповідні рішення Ради, готують висновки з
цих питань;
в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи,
направлені на задоволення потреб студентів Академії;
офіційно представляють напрямок у відносинах з іншими органами студентського
самоврядування;
визначають основні напрямки роботи;
виступають на засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями з питань роботи
напрямку;
здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів студентського
самоврядування Академії;
в межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції студентів та
інших зацікавлених осіб;
здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення.
X. Відносини Студентської Ради Академії з адміністрацією Академії та факультетів
10.1. Ректорат, декани факультетів мають право делегувати своїх представників для участі в
роботі органів студентського самоврядування з правом дорадчого голосу.
10.2. Рада зобов’язана повідомляти ректорат та деканати про дату, час та місце проведення
Конференції.
10.3. Ректорат та деканати можуть проводити консультації з органами студентського
самоврядування з питань життєдіяльності студентської громади.
10.4. Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні заходи спільно з
ректоратом та деканатами.
10.5. Рада має право вносити на розгляд ректорату та деканатів подання щодо матеріальнотехнічного забезпечення діяльності студентського самоврядування, запрошувати
представників ректорату та деканатів на заходи, що проводяться під егідою
студентського самоврядування.
10.6. Рада інформує ректорат та деканати про результати заходів, проведених органами
студентського самоврядування та студентськими організаціями.
XI. Матеріально-фінансове забезпечення
11.1. Адміністрація Академії 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.
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