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РОЗДІЛ 1. Загальні положення 

1. У гуртожитках студентського містечка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка діє студентське самоврядування, яке є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати 

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

брати участь в управлінні Університетом. 

 

Усі студенти Університету, що проживають у гуртожитках, мають рівні 

права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та 

інші органи студентського самоврядування гуртожитків студентського 

містечка Університету. 

 

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і 

через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом 

прямого таємного голосування студентів. 

 

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування гуртожитку 

керуються законодавством, Статутом Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Положенням про студентське 

самоврядування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, цим Положенням. 

 

3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

 

Глава 1.1. Структура органів студентського самоврядування 

гуртожитку  

 

1.1.1. Студентське самоврядування гуртожитку здійснюється на рівні 

кімнати, блоку, крил поверху, поверху, гуртожитку. 
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1.1.2. Представницьким органом студентського самоврядування 

гуртожитку є Конференція мешканців гуртожитку. 

 

1.1.3. Виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є 

Студентська рада гуртожитку.  

 

1.1.4. Органи студентського самоврядування формуються строком на один 

рік. Голови органів студентського самоврядування обираються на один рік 

та можуть перебувати на посаді не більше ніж два строки. 

 

1.1.5. Виконавчі органи студентського самоврядування гуртожитків є 

підзвітними Конференції мешканців відповідного гуртожитку, Конференції 

студентів Університету, Голові Студентського парламенту Університету, 

Голові Студентської ради студмістечка. Комісії, обрані Конференціяим 

мешканців гуртожитку підзвітні відповідним конференціям. 

 

1.1.6. Засідання колегіальних органів студентського самоврядування 

гуртожитків є повноважними за умови присутності на них не менше 

половини від їхнього складу. Рішення приймаються простою більшістю 

голосів від кількості присутніх. 

 

 

Глава 1.2. Права та обов’язки органів студентського самоврядування 

гуртожитку  
 

1.2.1. Органи студентського самоврядування мають право: 

1) брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому 

Законодавством України, Статутом Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Положенням про студентське 

самоврядування Київського національного універстету імені Тараса 

Шевченка та цим Положенням; 

2) вносити пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського 

самоврядування; 
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3) ставити питання про внесення змін до Положення про студентське 

самоврядування; 

4) брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

5) проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 

6) делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

7) приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів 

9) вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

10) оголошувати акції протесту; 

11) інші права, передбачені Законодавством України, Статутом Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Положенням про 

студентське самоврядування Київського національного універстету 

імені Тараса Шевченка та цим Положенням; 

 

1.2.2. Члени органів студентського самоврядування гуртожитку 

зобов’язані: 

1) захищати права та інтереси студентів, представляти їх у відносинах з 

Університетом; 

2) якісно виконувати завдання, покладені на відповідний орган 

студентського самоврядування цим Положенням і рішенням 

Конференції студентів Університету, Конференції мешканців 

гуртожитку; 

3) дотримуватися вимог чинного законодавства; 

4) виконувати рішення і доручення органів студентського самоврядування 

Університету; 

5) запобігати, а в разі неможливості цього фіксувати порушення прав 

студентів, законодавства, Статуту Університету, цього Положення 

працівниками Університету і повідомляти про це відповідним 
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правоохоронним органам та посадовим особам Університету. 

 

Глава 1.3 Взаємодія органів студентського самоврядування з 

Адміністрацією Університету, Адміністрацією 

студентського містечка та гуртожитку. 

 

1.3.1. Студентське самоврядування Університету взаємодіє з 

Адміністрацією Університету та структурних підрозділів на засадах 

поваги, взаємодопомоги, добровільності та в інтересах студентів 

Університету. 

 

1.3.2. Студентське самоврядування гуртожитку не перебуває в 

підпорядкованості Адміністрації Університету чи студентського містечка, 

гуртожитку. Будь-який тиск на органи студентського самоврядування 

забороняється. 

 

1.3.3. Адміністрація Університету, Адміністрація студмістечка, 

гуртожитків мають право отримувати інформацію про діяльність органів 

студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, 

інформацію про поточну діяльність тощо). 

 

РОЗДІЛ 2. Органи студентського самоврядування в гуртожитку 

 

Конференція мешканців гуртожитку 

 

2.1.1. Конференція мешканців гуртожитку (надалі - Конференція) є 

вищим представницьким органом самоврядування гуртожитку. 

 

2.1.2. Конференція: 

1) обирає Головуючого, Секретаря, Лічильну та інші комісії Конференції; 

2) ухвалює Положення про студентське самоврядування у сгуртожитку, 

зміни та доповнення до нього, якщо останні не суперечать чинному 

законодавству України, Статуту Університету та Положенню про 

студентське самоврядування Університету; 
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3) приймає внутрішні документи, які визначають засади діяльності 

органів студентського самоврядування гуртожитку; 

4) обирає Голову, заступника, Секретаря та членів Виборчої комісії 

гуртожитку (надалі – ВКГ); 

5) заслуховує звіти Голови Студентської ради гуртожитку; 

6) оголошує Резолюцію недовіри органам і членам органів студентського 

самоврядування гуртожитку; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Університету та цим Положенням. 

 

2.1.3. Конференція  скликається Головуючим не менше одного разу на 

рік. В загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не 

пізніше, ніж за десять днів до її проведення. В окремих випадках, прямо 

визначених даним Положенням, про скликання Конференції може бути 

повідомлено у менший строк; 

 

 

2.1.4. Позачергове засідання Конференції може скликатися: 

1) за рішенням Студентської ради гуртожитку; 

2) за рішенням Головуючого Конференцією; 

3) за рішенням Голови Студентського парламенту Університету чи 

Голови Студентської ради гуртожитку для розгляду і прийняття рішень 

з невідкладних питань; 

4) на вимогу мешканців, яка посвідчена підписами не менш як 10 

відсотків  мешканців гуртожитку; 

5) в інших випадках, передбачених  Положенням про органи студентського 

самоврядування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та цим Положенням.  

 

2.1.5. Засідання Конференції є правомочним за присутностіі не менше 

половини від загальної кількості делегатів. 

  

2.1.6. Кількість делегатів на Конференції має бути пропорційною 

кількості осіб, що проживають у гуртожитку. Кількість делегатів певного 
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гуртожитку затверджується в Положення про студентське самоврядування в 

гуртожитку студентського містечка на Конференції мешканців відповідного 

гуртожитку.  

 

2.1.7. Делегати на Конференцію обираються відповідно до норм 

представництва, встановлених Положенням про студентське самоврядування 

відповідного гуртожитку студентського містечка. 

 

2.1.8. Делегати Конференції мають право: 

1) входити до складу постійних та тимчасових комісій;  

2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції та 

Студентської ради гуртожитку;  

3) звертатись за роз’ясненнями до Адміністрації Університету, 

адміністрацій студентського містечка, гуртожитку. 

 

2.1.9. Делегати Конференції зобов’язані: 

1) брати участь у засіданнях Конференції. За відсутності без поважних 

причин на засіданнях Конференції більше 2 разів, делегат може бути 

виключений зі складу Конференції. У разі виключення зі складу 

Конференції, делегат заміщується відповідно до процедури, 

передбаченої Положенням про студентське самоврядування 

відповідного гуртожитку студентського містечка.  

2) запобігати, а в разі неможливості цього – фіксувати порушення 

законодавства, Статуту Університету, цього Положення студентами та 

працівниками Університету та повідомляти про них органи 

студентського самоврядування; 

3) повідомляти органи студентського самоврядування Університету, 

студмістечка, гуртожитку, Контрольно-ревізійну комісію та 

Конференцію мешканців гуртожитку щодо виявлених фактів корупції в 

гуртожитку;  

4) доводити до відома органів студентського самоврядування та 

Конференції скарги та пропозиції студентів щодо побутових, санітарно-

гігієнічних умов, матеріальних умов проживання в гуртожитку тощо. 
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2.1.10. Керує роботою Конференції мешканців гуртожитку Головуючий 

Конференцією та її Секретар, який веде протокол Конференції та разом із 

Головуючим підписує його. Головуючий Конференцією та її Секретар 

обираються на першому засіданні Конференції нового скликання простою 

більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Конференції. До обрання 

(або у випадку відсутності) Головуючого Конференцією та її Секретаря їх 

обов’язки виконують Голова СРГ та Секретар СРГ відповідно. 

 

2.1.11. Головуючий Конференції мешканців гуртожитку: 

1) скликає та організовує чергові та позачергові засідання Конференції;  

2) формує та вносить зміни до порядку денного засідання Конференції;  

3) сповіщає та координує делегатів засідання Конференції;  

4) підписує протокол засідання та рішення Конференції разом із 

Секретарем;  

5) забезпечує дотримання процедури виборів студентів до постійних та 

тимчасових комісій. 

2.1.12. Секретар Конференції мешканців гуртожитку допомагає 

Головуючому у виконанні його обов’язків та веде протокол засідання 

Конференції, який підписує разом із Головуючим. Секретар Конференції 

зобов’язаний протягом 5 робочих днів опублікувати матеріали та протокол 

засідання Конференції. 

 

2.1.13. Рішення Конференції приймаються шляхом голосування 

простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. Протокол 

засідання Конференції підписують Головуючий та Секретар. 

 

2.1.14.  Рішення Конференції є обов'язковим для виконання всіма 

мешканцями та органами студентського самоврядування гуртожитку. 

 

2.1.15. Резолюція недовіри органам студентського самоврядування 

гуртожитку та/або окремим їх членам направляється на розгляд 

Головуючому Конференцією. Головуючий Конференцією скликає 

позачергове засідання Конференції, де заслуховується проект Резолюції, звіт 

про роботу органу та/або окремих членів та  ставить проект Резолюції на 
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голосування. 

 

 

Студентська рада гуртожитку 

 

2.2.1. Студентська рада гуртожитку Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (надалі - СРГ) є виконавчим органом 

самоврядування гуртожитку Університету, який представляє інтереси всіх 

студентів, що проживають у даному гуртожитку. 

 

2.2.2. СРГ є ланкою Студентського самоврядування студмістечка 

Університету.  

 

2.2.3. Головною метою СРГ є: 

1) захист прав та інтересів студентів, які мешкають у гуртожитку; 

2) участь студентів у прийнятті важливих рішень щодо проживання у 

гуртожитку;  

3) забезпечення гідних умов для навчання, проживання, побуту і 

відпочинку студентів.  

 

2.2.4. СРГ очолює Голова, який обирається мешканцями гуртожитку 

Університету шляхом прямих таємних виборів терміном на один рік. 

 

2.2.5. До складу СРГ входять: Голова СРГ, заступники голови СРГ (не 

більше чотирьох), секретар СРГ, старости поверхів (крил) та інші члени 

СРГ. Повний та вичерпний склад Студентської ради певного гуртожитку 

встановлюється та затверджується в Положенні про студентське 

самоврядування в гуртожитку Студентського містечка на Конференції 

мешканців відповідного гуртожитку. 

 

2.2.6. СРГ скликається на чергові та позачергові засідання Головою СРГ 

не менше одного разу на місяць. Засідання СРГ вважається правомочним за 

умови присутності не менше ніж половини членів СРГ.  
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2.2.7. Рішення приймаються прямим відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. Кількісний та якісний склад Студентської ради певного 

гуртожитку, необхідний для правомочного прийняття рішення на засіданні 

СРГ, встановлюється та затверджується в Положенні про студентське 

самоврядування в гуртожитку Студентського містечка на Конференції 

мешканців відповідного гуртожитку, проте складає не менше половини від 

загального складу СРГ. 

 

2.2.8. На засіданнях СРГ право голосу мають Голова СРГ, заступники 

Голови СРГ, секретар СРГ, старости поверхів (крил) гуртожитку. У випадку 

рівної кількості голосів при голосуванні, голос Голови СРГ вважається 

вирішальним. 

 

2.2.9. Кожне засідання СРГ фіксується протоколом, який підписується 

Головою СРГ або його заступником та Секретарем. 

 

2.2.10. СРГ може сприяти вирішенню поточних побутових питань 

мешканців гуртожитку в процесі здійснення своїх обов’язків без прийняття 

відповідних рішень на засіданні, якщо це передбачено загальними 

принципами роботи СРГ. 

 

2.2.11. Студентська рада гуртожитку: 

1) діє в інтересах мешканців гуртожитку шляхом звернення до 

адміністрації із пропозиціями щодо поліпшення житлово-побутових 

умов, санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитку; 

2) звертається до адміністрації Університету, дирекції студмістечка із 

відповідним запитом для отримання необхідної інформації; 

3) скликає Конференцію мешканців гуртожитку; 

4) сприяє дотриманню мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку, Договору про проживання, Положення про студентське 

містечко та гуртожиток, проводить роз’яснювальну роботу щодо 

попередження порушень цих правил; 

5) порушує питання, пов’язані з умовами проживання, відпочинком 

мешканців гуртожитку, виховною, культурно-масовою та спортивно- 
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оздоровчою роботою в гуртожитку; 

6) рекомендує студентів на поселення, переселення чи виселення; 

7) погоджує поселення, переселення та виселення в межах гуртожитку. 

 

Голова Студентської ради гуртожитку 

 

2.3.1. Голова Студентської ради гуртожитку (надалі - Голова СРГ) 

очолює виконавчий орган студентського самоврядування Університету в 

межах гуртожитку. Голова СРГ обирається мешканцями гуртожитку на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом прямого 

таємного голосування строком на один рік не більше ніж два терміни 

поспіль. 

 

2.3.2. Вибори призначаються Виборчою комісією гуртожитку за 

затвердженням Центральної виборчої комісії студентів Університету та 

регулюються відповідно до Положення про вибори студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

2.3.3. Головою СРГ може бути обраний виключно студент та мешканець 

відповідного гуртожитку. Порядок подання кандидатур визначається 

Положення про вибори студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

2.3.4. Новообраний Голова СРГ вступає на посаду одразу після 

затвердження протоколу виборів. 

 

2.3.5. Голова СРГ зобов’язаний: 

1) організовувати та координувати роботу СРГ, нести відповідальність за 

ефективність роботи СРГ; 

2) головувати на засіданнях СРГ; 

3) підписувати рішення, прийняті СРГ; 

4) контролювати виконання рішень СРГ; 

5) представляти органи студентського самоврядування гуртожитку на 

засіданнях Студентської ради студмістечка; 

6) представляти органи студентського самоврядування гуртожитку в 
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стосунках з іншими органами студентського самоврядування та 

студентами інших навчальних закладів України й інших країн світу; 

7) представляти органи студентського самоврядування гуртожитку в 

стосунках з Адміністрацією Університету, студентського містечка, 

гуртожитку; 

8) звітувати Голові Студентської ради студмістечка про виконання 

завдань за відповідним запитом; 

9) звітувати перед Конференцією мешканців гуртожитку про результати 

діяльності та організацію роботи органів студентського 

самоврядування гуртожитку; 

10) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Університету та цим Положенням. 

 

2.3.6. Голова СРГ має право:  

1) визначати своїми розпорядженнями виконавчу діяльність СРГ, 

створювати для цього відповідні посади заступників, визначати їх 

повноваження та сферу відповідальності; 

2) призначати та звільняти своїх заступників, секретаря СРГ; 

3) делегувати частину своїх повноважень іншим посадовим особам СРГ; 

4) приймати проект рішення про початок акції протесту, який протягом 

п’яти діб з моменту його прийняття має бути розглянутий 

Студентською радою гуртожитку; 

5) отримувати необхідну інформацію від Адміністрації гуртожитку та 

студмістечка, інших посадових осіб Університету та органів 

студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності; 

6) призначати тимчасово виконуючого обов’язки Голови СРГ з членів 

СРГ на термін не більше двох тижнів за власним рішенням або на 

більший термін за дозволом СРГ, який надається простою більшістю 

голосів. Тимчасово виконуючий обов’язки має всі права та здійснює всі 

обов’язки Голови СРГ; 

7) брати участь у роботі комісій та робочих груп і гуртожитку з правом 

дорадчого голосу; 

8) здійснювати інші повноваження, делеговані йому СРГ та 

Конференцією студентів гуртожитку. 
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2.3.7. Розпорядження Голови СРГ оприлюднюються на інформаційних 

ресурсах СРГ протягом 5 робочих днів з моменту їх підписання 

 

2.3.8. Голова СРГ виконує свої повноваження до вступу на посаду 

нового Голови СРГ. У випадку дострокового припинення повноважень 

Голови СРГ порядок його заміщення визначається п. 2.3.9. цього 

Положення. 

 

2.3.9. Голова СРГ може бути усунений з посади шляхом висловлення 

недовіри через загальне таємне голосування мешканців гуртожитку. Для 

ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 

відсотків мешканців гуртожитку або оголошення Резолюції недовіри Голові 

СРГ Конференцією мешканців гуртожитку. Така резолюція не може бути 

оголошена раніше, ніж через три місяці після вступу Голови СРГ на посаду. 

 

2.3.10. У випадку дострокового припинення повноважень Голови СРГ ,на 

посаду Голови СРГ приступає один з заступників Голови СРГ, секретар або 

один з членів СРГ за рішенням СРГ до моменту вступу на посаду 

новообраного Голови СРГ. Дільничною виборчою комісією студентів 

відповідного структурного підрозділу за затвердженням Центральної 

виборчої комісії студентів Університету протягом трьох робочих днів 

призначає засідання, на якому визначає дату виборів Голови СРГ. 

Виконуючий обов’язки Голови СРГ має всі права та здійснює всі обов’язки 

Голови СРГ. 

 

2.3.11. У разі дострокового припинення повноважень Голови СРГ за 

власним бажанням, за 10 робочих днів до звільнення Голова зобов’язаний 

написати заяву про складання повноважень Голові Виборчої комісії 

гуртожитку.  
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РОЗДІЛ 3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Це Положення набирає чинності після його затвердження 

Конференцією студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та публікації на офіційних веб-сторінках 

студентського самоврядування Університету. 

 

3.2. Зміни та доповнення до цього Положення  набирають чинності 

після затвердження Конференцією студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та публікації 

нової редакції Положення на офіційних веб-сторінках студентського 

самоврядування Університету. 

 

3.3. Після затвердження Типового положення про студентське 

самоврядування в гуртожитку Студентського містечка Університету 

органи студентського самоврядування в гуртожитках до травня 2018 

року зобов’язані розробити Положення про студентське 

самоврядування в гуртожитку Студентського містечка Університету 

та затвердити їх на Конференції мешканців відповідних  

гуртожитків.   

 

   

  

 

   

    

    

   

 


