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1. ЗАГ АЛЬНІ HOJ

1.1. Студентське самоврядування Івано-Франківського національного
медичного університету (далі -  1ФНМУ) є нев ід’ємною частиною громадського 
самоврядування ІФ Н М У  і полягає у праві та можливості студентів ІФНМ У 
самостійно вирішувати питання, що належать до повноважень студентського 
самоврядування, та брати участь в управлінні університетом.

Це Положення визначає засади діяльності,  структуру,  повноваження та 
порядок формування органів студентського самоврядування ІФНМ У, а також 
порядок участі студентів ІФНМ У у студентському самоврядуванні .

1.2. Органи студентського самоврядування ІФНМ У у своїй діяльності 
керуються Конституцією України, законами України, підзаконними правовими 
актами, прийнятими на їх виконання, Статутом ІФНМУ, наказами та 
розпорядженнями ректора ІФНМУ, цим Положенням та іншими актами, 
прийнятими відповідно до цього Положення.

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси всіх студентів 
університету, 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 здійснюється студентами ІФНМУ 
безпосередньо та через органи студентського самоврядування,  сформовані 
відповідно до цього Положення.

1.5. Студенти ІФНМ У є рівними у праві брати участь у студентському 
самоврядуванні.  Кожен студент ІФНМ У має право обирати та бути обраним до 
Студентського самоврядування в порядку, встановленому цим Положенням.

1.6. Участь у студентському самоврядуванні  є добровільною. Ніхто не 
може бути примушений до участі у студентському самоврядуванні .

1.7. Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп, 
потоків, курсів, факультетів, гуртожитків та університету в цілому. Головною 
структурною одиницею  системи студентського самоврядування на рівні 
факультету є академічна група, на рівні гуртожитку -  кімната.

1.8. Студентське самоврядування в ІФНМ У здійснюється незалежно від 
впливу політичних партій та релігійних організацій.

1.9. Відносини органів студентського самоврядування із адміністрацією 
ІФНМУ базуються на засадах рівноправного і конструктивного партнерства, 
спільного вирішення спірних питань, взаємної поваги сторін.

1.10. Для реалізації  проектів загальноуніверситетського значення, 
врегулювання інших питань органи студентського самоврядування мають право 
укладати з адміністрацією ІФНМ У відповідні угоди.

1.11. Систему органів студентського самоврядування ІФНМ У складають:
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1. Конференція студентів ІФНМУ;
2. Президія Студентського парламенту ІФНМУ;
3. Студентський парламент ІФНМУ;
4. Студентська виборча комісія;
5. Ради гуртожитків ІФНМУ
1.12. Органи студентського самоврядування ІФНМУ зобов’язані діяти 

виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені цим 
Положенням та іншими актами, що регулюють їх діяльність.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Сприяють формуванню у студента університету патріотичних 
почуттів, поваги до України та Альма-матер, а також почуттів національної 
свідомості та гідності.

2.2. Забезпечують захист прав та інтересів студентів, сприяють 
задоволенню їх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні, відпочинку тощо.

2.3. Допомагають керівництву університету в організації навчально- 
виховної роботи та сприяють її проведенню.

2.4. Допомагають керівництву студмістечка в організації побуту студентів 
у гуртожитках і здійснюють заходи, спрямовані на його поліпшення.

2.5. Беруть участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу 
стипендіального фонду студентам із урахування їх досягнень у навчанні, 
громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо.

2.6. Сприяють створенню умов для вільного розвитку особистості студента 
шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності, науково- 
дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо.

2.7. Організовують дозвілля студентів, вечори відпочинку, вечірки, 
конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи тощо.

2.8. Пропагують здоровий спосіб життя.
2.9. Сприяють створенню в ІФНМУ різних студентських гуртків, 

об’єднань, клубів за інтересами тощо.
2.10. Організовують співробітництво зі студентськими організаціями 

інших навчальних закладів, представляють університет в місцевих, 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських 
організаціях.

2.11. Взаємодіють з органами студентського самоврядування університетів 
інших країн, займаються організацією міжнародних освітніх, наукових, 
культурних та спортивних студентських обмінів.

2.12. Проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть безпосередньо 
участь у поселенні та виселенні студентів, а також сприяють поліпшенню їх 
соціально-побутових умов проживання в гуртожитках.

2.13. Беруть участь в організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, 
гуртожитки та інше.

2.14. Забезпечують інформаційну, правову, психологічну допомогу 
студентам (спільно з відповідними службами)
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3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

3.1.1. допомагати адміністрації університету, факультетів, 
студмістечка у виконанні завдань навчально-виховної роботи, спрямованої на 
поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації 
їх творчого потенціалу та прав;

3.1.2. інформувати студентів з усіх питань життя університету, що їх 
стосуються;

3.1.3. звітувати перед студентами університету про виконану роботу;

3.1.4. проводити діяльність, спрямовану на підтримання високого рівня 
іміджу університету;

3.1.5. проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні та 
інші заходи;

3.1.6. аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів 
щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших 
питань діяльності університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями 
щодо їх вирішення.

3.2. Органи студентського самоврядування мають право:

3.2.1. вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального 
процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 
студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

3.2.2. вносити пропозиції щодо залучення коштів університету для 
реалізації заходів, що проводяться органами студентського самоврядування;

3.2.3. брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність 
університету з усіх питань, пов’язаних із студентським життям;

3.2.4. одержувати від адміністрації університету об’єктивну і повну 
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та 
пропонувати відповідні заходи;

3.2.5. приймати акти, що регламентують їхню організацію та 
діяльність;

3.2.6. застосовувати заохочення Студентського парламенту ІФНМУ до 
члена студентського самоврядування ІФНМУ;

3.2.7. розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходиться на 
їхньому балансі та банківських рахунках, та виконувати інші функції, 
передбаченні чинним законодавством;

3.2.8. оголошувати акції протесту;
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3.2.9. здійснювати діяльність у формі юридичної особи, якій 
притаманна організаційна, майнова і фінансово-господарська самостійність 
(формою такої юридичної особи є громадська організація), а також належність 
власних банківських рахунків.

3.3. За погодженням з органами студентського самоврядування в 
університеті приймаються рішення про:

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

3.3.2. переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб;

3.3.3. переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

3.3.4. призначення заступника декана факультету, заступника 
директора інституту, проректорів з навчально-виховної роботи;

3.3.5. поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і 
виселення їх із гуртожитку;

3.3.6. затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в 
частині, що стосується осіб, які навчаються;

3.3.7. діяльність студентських містечок та гуртожитків для 
проживання осіб, які навчаються в Університеті.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. Конференція студентів Університету (Далі -  Конференція) є вищим 
представницьким органом студентського самоврядування Університету.

4.1.1. Підготовка та проведення Конференції здійснюється 
Президією Студентського парламенту ІФНМУ.

4.1.2. Квота представництва від кожного факультету (інституту) 
визначається Студентським парламентом Університету.

4.1.3. Конференція виконує наступні функції:
4.1.3.1. ухвалює Положення «Про діяльність органів 

студентського самоврядування Івано-Франківського національного медичного 
університету», вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому 
Положенням;

4.1.3.2. визначає структуру та порядок проведення виборів 
голови органів студентського самоврядування;

4.1.3.3. заслуховує звіти органів студентського самоврядування, 
дає їм відповідну оцінку;

4.1.3.4. обирає та затверджує кількісний та особовий склад 
студентської виборчої комісії;

4.1.3.5. затверджує процедуру використання майна та коштів 
органів студентського самоврядування;
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4.1.3.6. заслуховує звіт голови Студентського парламенту
ІФНМУ;

4.1.3.7. визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій 
студентського самоврядування університету;

4.1.3.8. виконує інші функції, передбачені у тексті цього
положення.

4.1.4. Делегатів на Конференцію студентів університету обирають за 
нормою представництва, яку визначає Студентський парламент ІФНМУ.

4.1.5. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів 
факультету.

4.1.6. Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від 
кількості студентів університету.

4.1.7. До складу делегатів Конференції студентів університету за 
посадами входять члени Студентського парламенту ДВНЗ «ІФНМУ».

4.1.8. Конференцію студентів університету скликає Студентський 
парламент за власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10% від загальної 
кількості студентів університету.

4.1.9. Конференцію студентів університету проводять не рідше 
одного разу на навчальний рік.

4.1.10. Про дату, час, місце проведення Конференції оголошується не 
пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.

4.1.11. Засідання Конференції є правомірним за наявності абсолютної 
більшості від загальної кількості делегатів.

4.1.12. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого 
відкритого голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів 
Конференції.

4.1.13. Конференція студентів університету обирає головуючого, 
секретаря та робочі органи Конференції.

4.1.14. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар 
Конференції.

4.1.15. Рішення Конференції студентів університету є обов’язковими 
для виконання органами студентського самоврядування університету.

4.1.16. На Конференції за запрошенням мають право бути присутніми:
4.1.16.1. представники ректорату Університету;
4.1.16.2. представники деканату факультетів;
4.1.16.3. представники студентських рад гуртожитків

Університету;
4.1.16.4. представники органів студентського самоврядування 

інших вищих навчальних закладів, громадських організацій, консультативно- 
дорадчих органів.
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4.1.17. Правом голосу на Конференції володіють:
4.1.17.1. делегати факультетів;
4.1.17.2. делегати, що входять до складу конференції за посадами.

5. СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ІФНМУ
5.1. Студентський парламент ІФНМУ є вищим виконавчим і 

представницьким органом студентського самоврядування університету.
5.2. Студентський парламент ІФНМУ:

5.2.1. організовує діяльність студентського самоврядування 
університету;

5.2.2. здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського 
самоврядування;

5.2.3. визначає позицію студентського самоврядування в 
університеті з актуальних питань студентського життя;

5.2.4. представляє студентське самоврядування університету в 
органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, 
місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських 
організаціях з питань, що відноситься до їх компетенції;

5.2.5. приймає рішення в межах своїх повноважень;
5.2.6. скликає Конференцію студентів університету;
5.2.7. обирає секретаря Студентського парламенту ІФНМУ, першого 

заступника голови Студентського парламенту ІФНМУ, заступників голови 
Студентського парламенту ІФНМУ;

5.2.8. вирішує питання участі в місцевих, регіональних, 
всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднаннях, спілках та 
союзах та підписує з ними відповідні угоди;

5.2.9. затверджує склад студентської виборчої комісії Студентського 
парламенту ІФНМУ;

5.2.10. За відповідним рішенням Студентського парламенту ІФНМУ 
реєструється громадська організація «Студентський парламент ІФНМУ» згідно 
чинного законодавства;

5.3. До складу Студентського парламенту ІФНМУ входять: голова 
Студентського парламенту ІФНМУ, секретар Студентського парламенту 
ІФНМУ, перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ, 
заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ, представники 
Студентського парламенту ІФНМУ, члени Президії Студентського парламенту 
ІФНМУ;

5.3.1. Члени Студентського парламенту ІФНМУ зобов’язані 
відвідувати засідання Студентського парламенту ІФНМУ;
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5.3.2. Засідання Студентського парламенту ІФНМУ відбуваються не 
рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова 
Студентського парламенту ІФНМУ за власним рішенням або на вимогу 
абсолютної більшості членів Студентського парламенту ІФНМУ;

5.3.3. Засідання Студентського парламенту ІФНМУ є правомірним 
за наявності не менше 2/3 членів Студентського парламенту ІФНМУ;

5.3.4. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ приймаються 
абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентського парламенту 
ІФНМУ шляхом прямого відкритого голосування;

5.3.5. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ підписує голова 
Студентського парламенту ІФНМУ та секретар Студентського парламенту 
ІФНМУ;

5.3.6. Рішення Студентського парламенту ІФНМУ є обов’язковими 
для виконання органами студентського самоврядування ІФНМУ;

5.4. Г олова Студентського парламенту ІФНМУ:
5.4.1. дотримується чинного законодавства;
5.4.2. виконує рішення Конференції студентів університету;
5.4.3. щорічно звітує про результати діяльності Студентського

парламенту ІФНМУ перед Конференцією студентів університету;
5.4.4. здійснює організаційне керівництво органами студентського 

самоврядування;
5.4.5. розподіляє обов’язки між заступниками голови Студентського 

парламенту ІФНМУ;
5.4.6. головує на засіданнях Студентського парламенту ІФНМУ;
5.4.7. здійснює представницькі функції та підписує від імені

Студентського парламенту ІФНМУ угоди та документи;
5.4.8. делегує окремі повноваження членам Студентського

парламенту ІФНМУ
5.4.9. Розпорядження голови Студентського парламенту ІФНМУ є 

обов’язковими для виконання членами органів студентського самоврядування 
університету.

5.4.10. Голова Студентського парламенту ІФНМУ обирається з членів 
Студентського парламенту та затверджується Конференцією студентів. У 
випадку припинення повноважень чинним головою Студентського парламенту 
та неможливості проведення виборів, тимчасово виконуючим обов’язки голови 
Студентського парламенту стає перший заступники голови Студентського 
парламенту
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5.4.11. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентського 
парламенту ІФНМУ здійснюється студентською Виборчою комісією 
Студентського парламенту ІФНМУ за наявності:

5.4.11.1. особиста заява кандидата, подана не пізніше 10 робочих 
днів до дня проведення виборів;

5.4.11.2. досвід роботи в Студентському парламенті не менше 1
року;

5.4.12. Повноваження Голови Студентського парламенту 

припиняються достроково у разі:

5.4.12.1. особистої заяви про відставку;

5.4.12.2. з ініціативи 33% студентів університету при наявності їх

підписів;

5.4.12.3. в разі закінчення навчання в Університеті.

5.5. Секретар Студентського парламенту ІФНМУ:

5.5.1. Веде протокол засідань Студентського парламенту ІФНМУ;

5.5.2. Разом із головою Студентського парламенту ІФНМУ підписує 

від імені Студентського парламенту ІФНМУ всі види угод та інші документи;

5.5.3. Секретаря Студентського парламенту ІФНМУ обирає 

Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів університету за поданням 

голови Студентського парламенту ІФНМУ.

5.5.4. Повноваження секретаря Студентського парламенту

припиняються достроково у разі:

5.5.4.1. особистої заяви про відставку;

5.5.4.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

5.5.4.3. в разі закінчення навчання в Університеті

5.6. Перший заступник голови Студентського парламенту ІФНМУ

5.6.1. Здійснює повноваження голови Студентського парламенту 

ІФНМУ за відсутності голови Студентського парламенту ІФНМУ.

5.6.2. Здійснює інші повноваження за дорученням голови 

Студентського парламенту ІФНМУ.
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5.6.3. Допомагає голові Студентського парламенту ІФНМУ у його 

повсякденній роботі.

5.6.4. Першого заступника голови Студентського парламенту 

ІФНМУ обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів університету 

за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на 1 рік з 

можливістю пролонгації

5.6.5. Повноваження першого заступника голови Студентського 

парламенту припиняються достроково у разі:

5.6.5.1. особистої заяви про відставку;

5.6.5.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

5.6.5.3. в разі припинення навчання в Університеті.

5.7. Заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ:

5.7.1. Здійснюють повноваження голови Студентського парламенту 

ІФНМУ відповідно до розподілу обов’язків між ними;

5.7.2. Здійснюють відповідно до розподілу обов’язків керівництво 

роботою напрямів діяльності Студентського парламенту ІФНМУ;

5.7.3. Здійснюють інші повноваження за дорученням голови 

Студентського парламенту ІФНМУ;

5.7.4. Допомагають голові Студентського парламенту ІФНМУ у його 

поточній роботі;

5.7.5. Заступників голови Студентського парламенту ІФНМУ обирає 

Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів університету за поданням 

голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на 1 рік з можливістю 

пролонгації.

5.7.6. Повноваження заступника голови Студентського парламенту 

припиняються достроково у разі:

5.7.6.1. особистої заяви про відставку;
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5.7.6.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

5.7.6.3. в разі закінчення навчання в Університеті.

5.8. Президія Студентського парламенту ІФНМУ

5.8.1. Президія Студентського парламенту ІФНМУ є вищим 

виконавчим і представницьким органом Студентського парламенту ІФНМУ;

5.8.2. Представляє Студентський парламент ІФНМУ в органах 

управління університетом, місцевої та державної влади;

5.8.3. Приймає рішення в межах своїх повноважень;

5.8.4. До складу Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

входять голова Студентського парламенту ІФНМУ, секретар Студентського 

парламенту ІФНМУ, перший заступник голови Студентського парламенту 

ІФНМУ, заступники голови Студентського парламенту ІФНМУ та обрані 

представники Студентського парламенту ІФНМУ;

5.8.5. Представників Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

обирає Студентський парламент ІФНМУ з числа членів Студентського 

парламенту за поданням голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на 

1 рік з можливістю пролонгації.

5.8.6. Представником Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

може бути особа з досвідом роботи в Студентському парламенті не менше 1 року.

5.8.7. Повноваження представника Президії Студентського 

парламенту припиняються достроково у разі:

5.8.7.1. особистої заяви про відставку;

5.8.7.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

5.8.7.3. в разі закінчення навчання в Університеті

5.8.8. Президія Студентського парламенту ІФНМУ має право:
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5.8.8.1. Застосовувати заохочення Студентського парламенту 

ІФНМУ та виносити догану Студентського парламенту ІФНМУ членам 

студентського самоврядування ІФНМУ;

5.8.8.2. Контролювати виконання усіх рішень Студентського 

парламенту ІФНМУ;

5.8.8.3. Здійснювати контрольно-координаційну діяльність по 

відношенню до кожного члена Студентського парламенту ІФНМУ;

5.8.8.4. Ініціювати дострокове припинення перебування на 

посаді Першого заступника голови Студентського парламенту ІФНМУ, 

заступника голови Студентського парламенту ІФНМУ, секретаря Студентського 

парламенту ІФНМУ, голови Студентської виборчої комісії, керівника студії 

Студентського телебачення, голови Студентської ради факультету, голови 

Студентської ради гуртожитку, представника Президії Студентського 

парламенту ІФНМУ, члена Студентського парламенту ІФНМУ, у разі 

невиконання або неналежного виконання покладених на них функцій, якщо дане 

рішення підтримує не менше 2/3 представників Президії Студентського 

парламенту ІФНМУ;

5.8.8.5. Представляти інтереси Студентського парламенту 

ІФНМУ на зовнішньому рівні;

5.8.9. Представники Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

зобов’язуються:

5.8.9.1. Відвідувати засідання Президії Студентського 

парламенту ІФНМУ та засідання Студентського парламенту ІФНМУ;

5.8.9.2. Звітувати перед Студентським парламентом ІФНМУ не 

рідше, ніж один раз на семестр;

5.8.10. Засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ

5.8.10.1. Засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ є

правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від складу Президії 

Студентського парламенту ІФНМУ;
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5.8.10.2. Засідання Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

може бути закритим;

5.8.10.3. Позачергове Засідання Президії Студентського 

парламенту ІФНМУ скликає голова Студентського парламенту ІФНМУ за 

власним рішенням

5.8.10.4. Рішення Президії Студентського парламенту ІФНМУ 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від присутніх 

представників Президії Студентського парламенту ІФНМУ;

5.8.10.5. Рішення, прийняті Президією Студентського парламенту 

ІФНМУ в межах свої повноважень, є обов’язковими для виконання всіма 

членами Студентського парламенту ІФНМУ

5.9. Студентське телебачення Студентського парламенту “MedTV”

5.9.1. Студентське телебачення є структурним підрозділом 

Студентського парламенту

5.9.2. Студентське телебачення висвітлює найцікавіші події, проекти 

та інші дійства, що відбуваються в університеті, організовані не тільки 

Студентським парламентом, а й іншими студентськими організаціями чи власне 

університетом

5.9.3. Студентське телебачення діє на принципах незалежності, 

незаангажованості та об’єктивності

5.9.4. Студентське телебачення не знімає роликів, що мають на меті 

політичну агітацію, та не транслює відео, що мають будь-яке, навіть побічне, 

відношення до політики, політичних партій, політичних діячів чи виборів.

5.9.5. Керівник студії студентського телебачення:

5.9.5.1. Забезпечує функціонування Студентського телебачення 

на належному рівні

5.9.5.2. Особисто відповідає за якість, достовірність, 

інформативність та своєчасну створення та висвітлення продукції Студентського 

телебачення
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5.9.5.3. Особисто займається кадровими питаннями та формує 

структуру відділу Студентського телебачення

5.9.5.4. Здійснює інші повноваження за дорученням голови 

Студентського парламенту ІФНМУ.

5.9.5.5. Керівника студії Студентського телебачення обирає 

Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів університету за поданням 

голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на 1 рік з можливістю 

пролонгації

5.9.5.6. Повноваження керівника студії Студентського 

телебачення припиняються достроково у разі:

5.9.5.6.1. особистої заяви про відставку;

5.9.5.6.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

5.10. Студентська виборча комісія Студентського парламенту ІФНМУ

5.10.1. Студентська виборча комісія Студентського парламенту 

ІФНМУ є структурним підрозділом Студентського парламенту ІФНМУ

5.10.2. Студентська виборча комісія забезпечує проведення виборів на 

належному рівні, їх прозорість, чесність та законність

5.10.3. До компетенції Студентської виборчої комісії належать всі 

виборчі процеси, що прямо чи опосередковано пов’язані із студентським 

самоврядуванням

5.10.4. Голова Студентської виборчої комісії:

5.10.4.1. Забезпечує функціонування Студентської виборчої 

комісії на належному рівні

5.10.4.2. Особисто відповідає за проведення виборчого процесу, а 

також його прозорість, чесність та законність

5.10.4.3. Особисто займається кадровими питаннями та формує 

структуру Студентської виборчої комісії
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5.10.4.4. Голову Студентської виборчої комісії обирає 

Студентський парламент ІФНМУ з числа студентів університету за поданням 

голови Студентського парламенту ІФНМУ терміном на 1 рік з можливістю 

пролонгації

5.10.4.5. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської 

виборчої комісії здійснюється Студентською виборчою комісією Студентського 

парламенту ІФНМУ за наявності:

5.10.4.5.1. особиста заява кандидата, подана не пізніше 10 

робочих днів до дня проведення виборів;

5.10.4.5.2. досвід роботи в Студентській виборчій комісії не

менше 1 року.

5.10.4.6. Повноваження голови Студентської виборчої комісії 

припиняються достроково у разі:

5.10.4.6.1. особистої заяви про відставку;

5.10.4.6.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ

6.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція 
студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік

6.2. Конференція студентів гуртожитку:
6.2.1. визначає структуру та принцип формування Студентської ради 

гуртожитку;
6.2.2. заслуховує звіт голови Студентської ради гуртожитку.
6.2.3. Делегати на Конференцію обираються відповідно до норм 

представництва, встановлених Студентською радою гуртожитку.
6.2.4. До складу делегатів Конференції за посадами входять члени 

Студентської ради гуртожитку.
6.2.5. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від 

загальної кількості студентів, які мешкають у гуртожитку.
6.2.6. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції 

оголошують не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення.
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6.2.7. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 
2/3 від загальної кількості делегатів.

6.2.8. Рішення Конференції приймають абсолютною більшістю 
голосів присутніх делегатів Конференції шляхом прямого відкритого 
голосування.

6.2.9. Конференція студентів гуртожитку обирає головуючого, 
секретаря та робочі органи Конференції.

6.2.10. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар 
Конференції.

6.2.11. Рішення Конференції студентів гуртожитку є обов'язковими 
для виконання Студентською радою гуртожитку.

6.2.12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 
самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку.

6.3. Студентська рада гуртожитку:
6.3.1. організовує діяльність студентського самоврядування у 

гуртожитку;
6.3.2. організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців 

гуртожитку;
6.3.3. затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради 

гуртожитку, яка працює під керівництвом Студентської виборчої комісії 
Студентського парламенту;

6.3.4. перевіряє дотримання студентами та адміністрацією 
гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил 
безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, 
користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими 
нормами

6.3.5. контролює додержання мешканцями правил внутрішнього 
розпорядку в гуртожитку та організовує студентів на їх неухильне дотримання, 
проводить роз’яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та 
порушень правил внутрішнього розпорядку

6.3.6. скликає Конференцію студентів гуртожитку.
6.3.7. До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова 

Студентської ради гуртожитку, перший заступник голови Студентської ради 
гуртожитку, заступники голови Студентської ради гуртожитку, секретар 
Студентської ради гуртожитку та старости поверхів гуртожитку, які обираються 
шляхом прямого таємного голосування студентів поверху.

6.3.8. Засідання Студентської ради гуртожитку відбуваються не 
рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської
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ради гуртожитку за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської 
ради гуртожитку.

6.3.9. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомірним за 
наявності не менше 2/3 членів Студентської ради гуртожитку.

6.3.10. Рішення Студентської ради гуртожитку приймаються 
абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку 
шляхом прямого відкритого голосування.

6.3.11. Рішення Студентської ради гуртожитку підписує голова 
Студентської ради гуртожитку та секретар Студентської ради гуртожитку.

6.3.12. Рішення Студентської ради гуртожитку є обов'язковими для 
виконання всіма членами Студентської ради гуртожитку.

6.3.13. Г олова Студентської ради гуртожитку:
6.3.13.1. дотримується чинного законодавства;
6.3.13.2. забезпечує виконання рішень Конференції студентів

гуртожитку;
6.3.13.3. виконує рішення Студентської ради гуртожитку;
6.3.13.4. головує на засіданнях Студентської ради гуртожитку.
6.3.13.5. Голова Студентської ради гуртожитку обирається 

шляхом прямого таємного голосування студентів гуртожитку.
6.3.13.6. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської 

ради гуртожитку здійснюється Студентською виборчою комісією
6.3.13.7. Підставою реєстрації кандидата на посаду голови 

Студентської ради гуртожитку є особиста заява кандидата.
6.3.13.8. Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня 

проведення Конференції студентів гуртожитку та за умови, якщо висування 
кандидата підтримало не менше 10% студентів, які мешкають у гуртожитку 
(оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

6.3.13.9. Повноваження голови студентської ради гуртожитку 
припиняються достроково у разі:

6.3.13.9.1. особистої заяви про відставку;

6.3.13.9.2. за ініціативою Президії Студентського парламенту 

ІФНМУ при невиконанні або неналежному виконанні покладених на нього 

обов’язків;

6.3.13.9.3. в разі виселення з гуртожитку.

6.3.14. Староста поверху гуртожитку :
6.3.14.1. Відповідає за дотримання мешканцями поверху правил 

внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки,
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підтримання чистоти та порядку на поверсі, слідкує за економним 
використанням електроенергії та води

6.3.14.2. Своєчасно доводить до відома мешканців поверху 
вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб та організацій 
університету

6.3.14.3. Проводить перевірку санітарного стану кімнат 
загального користування поверху

6.3.14.4. Слідкує за своєчасним залишенням відвідувачами
гуртожитку

6.3.14.5. Розпорядження старости поверху гуртожитку, в межах 
його повноважень, є обов’язковими для виконання всіма мешканцями даного 
поверху

6.3.14.6. Староста поверху гуртожитку обирається в місячний 
термін після виборів Голови студентської ради гуртожитку на зборах мешканців 
цього поверху шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів 
мешканців або представників кімнат, які присутні на зборах за обов’язкової 
присутності голови студентської ради гуртожитку

6.3.15. Студентська рада гуртожитку має право:
6.3.15.1. Порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку 

та університету питання про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов 
та санітарно-гігієнічних норм

6.3.15.2. Клопотати перед адміністрацією гуртожитку про 
непоселення на наступний рік або виселення порушників правил внутрішнього 
розпорядку

6.3.15.3. Звертатися до адміністрації гуртожитку та університету 
про для отримання необхідної інформації з питань функціонування гуртожитків

6.3.15.4. У разі потреби залучати до проведення необхідних 
заходів працівників адміністрації університету та кваліфікованих спеціалістів, 
представників Студентського парламенту ІФНМУ

6.3.16. Студентська рада гуртожитку зобов’язана:
6.3.16.1. Оперативно вирішувати поточні питання, пов’язані з 

гуртожитком та його мешканцями
6.3.16.2. Формувати списки чергових на поверхах та 

контролювати їх виконання
6.3.16.3. Оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку
6.3.16.4. Забезпечувати інформування студентів гуртожитку щодо 

подій, заходів, нововведень та надавати всю іншу інформацію, що стосується 
життя університету та гуртожитку в тому числі
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7. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В УПРАВЛІННІ УНІВЕРСИТЕТОМ
7.1. Студенти беруть участь в управлінні ІФНМУ через представників від 

студентського самоврядування до вищого колегіального органу громадського 
самоврядування ІФНМУ, Вченої ради ІФНМУ, Ректорату ІФНМУ, 
представників у консультативних та робочих органах ІФНМУ, а також шляхом 
участі виборних представників студентів університету у виборах ректора 
ІФНМУ.

7.2. Представники студентів у Вченій раді ІФНМУ обираються органами 
студентського самоврядування ІФНМУ строком на п’ять років шляхом прямого 
таємного голосування.

7.3. Представником студентів у Ректораті ІФНМУ є голова 
Студентського парламенту ІФНМУ за посадою.

7.4. Представники студентів у Конференції трудового колективу ІФНМУ 
обираються органами студентського самоврядування ІФНМУ строком на один 
рік шляхом прямого таємного голосування.

7.5. Представники студентів , що будуть внесені в списки виборців на
виборах ректора ІФНМУ, обираються студентами ІФНМУ на вимогу виборчої
комісії університету шляхом прямого таємного голосування.

8. УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

8.1. Студентський парламент ІФНМУ є вищим органом студентського 
самоврядування

8.2. Адміністрація університету, факультетів, гуртожитків всебічно 
сприяє роботі органів студентського самоврядування університету на всіх рівнях

8.3. Ректор університету, декани факультетів, коменданти гуртожитків 
своїми розпорядженнями надають органам студентського самоврядування у 
безоплатне користування приміщення, забезпечують постійний доступ до 
університетської мережі та мережі Інтернет, надають всю необхідну техніку, 
майно та витратні матеріали, нормативну документацію

8.4. Адміністрація університету надає органам студентського 
самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення 
заходів, пов’язаних з їх діяльністю

8.5. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування 
здійснюється за рахунок:

8.5.1. коштів, визначені вченою радою вищого навчального закладу 
в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим 
навчальним закладом від основної діяльності;
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8.5.2. коштів, отриманих від діяльності органів студентського 
самоврядування в межах статуту ІФНМУ

8.5.3. спонсорських коштів
8.5.4. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної  фінансової  допомоги або добровільних пожертвувань

9. П РИ К ІН Ц Е В І ТА ПЕРЕХІДНІ П О Л О Ж Е Н Н Я
9.1. Внесення змін і доповнень до Положення

9.1.1. Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є 
винятковою компетенцією Конференції

9.1.2. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до 
Положення володіє Голова та Президія Студентського парламенту ІФНМУ.

9.1.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення 
приймається на Конференції  двома третинами голосів від загальної кількості 
делегатів, присутніх на ній.

9.2. Порядок набуття чинності
9.2.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на 

Конференції.
9.2.2. Студентське самоврядування факультетів  (інститутів) та 

Студентські ради гуртожитків  протягом двох тижнів  з дня затвердження цього 
Положення повинні привести у відповідність з цим Положенням діяльність 
органів студентського самоврядування факультетів  (інститутів)  та гуртожитків 
Університету

Голова Студентського 
Парламенту ~\ Тромбола О.В.
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Нормативні посилання

Код документу Назва документу

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. 

Основні положення та словник

№ 1060-ХІІ від 01.07.2014 Закон України “Про вищу освіту”

(Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)

{Із змінами, внесеними згідно із 
Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 
2015, № 6, ст.40
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 
2015, № 23, ст.158 
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 
2015, № 25, ст.192 
№ 367-VIII від 23.04.2015, ВВР, 
2015, № 28, ст.244 
№ 415-VIII від 14.05.2015, ВВР, 
2015, № 28, ст.252 
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 
2015, № 30, ст.271 
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 
2015, № 31, ст.294 
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР,
2015, № 52, ст.482
№ 848-VIII від 26.11.2015, ВВР,
2016, № 3, ст.25
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 
2016, № 5, ст.50
№ 1017-VIII від 18.02.2016, ВВР, 
2016, № 13, ст.145 
№ 1114-VIII від 19.04.2016, ВВР, 
2016, № 22, ст.452 
№ 1415-VIII від 14.06.2016, ВВР, 
2016, № 30, ст.543 
№ 1662-VIII від 06.10.2016, ВВР, 
2016, № 48, ст.807 
№ 1731 -VIII від 03.11.2016, ВВР,
2016, № 51, ст.840
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР,
2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 
2017, № 7-8, ст.50 
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 
2017, № 11, ст.104 
№ 1958-VIII від 21.03.2017, ВВР, 
2017, № 17, ст.206
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№ 2026-VIII від 16.05.2017, ВВР, 
2017, № 24, ст.278 
№ 2122-VIII від 11.07.2017, ВВР, 
2017, № 33, ст.360 
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР,
2017, № 38-39, ст.380}
{Щодо визнання 
неконституційними окремих 
положень див. Рішення 
Конституційного Суду
№ 2-Ц/2017 від 20.12.2017}
{Із змінами, внесеними згідно із 
Законом
№ 2233-VIII від 07.12.2017, ВВР,
2018, № 2, ст.8}
{Установити, що у  2016 році норми і 

положення цього Закону застосовуються 
у  порядку та розмірах, встановлених 
Кабінетом Міністрів України, виходячи з 
наявних фінансових ресурсів державного і 
місцевих бюджетів та бюджету Фонду 
соціального страхування України, згідно 
із Законом №  928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "вищий 
навчальний заклад" і "вищий духовний 
навчальний заклад" в усіх відмінках і 
числах замінено відповідно словами 
"заклад вищої освіти" і "заклад вищої 
духовної освіти"у відповідному відмінку і 
числі згідно із Законом № 2145-VIII від 
05.09.2017}

№ 1556-VII від 19 січня 2010 р . Наказ Міністерства освіти України 

“Про Положення про організацію 

навчального процесу у вищих 

навчальних закладах”

№161 від 2 червня 1993р. 

П-751-10

Положення про організацію 

виховного процесу

№ 1010

від 15.11. 2007 р.

Наказ МОН України «Примірне 

Положення про студентське 

самоврядування у вищих 

навчальних закладах України»
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