ПОЛОЖЕННЯ
про Спілку студентів та молоді
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди
Стаття 1. Загальні положення
1.1. В ХНПУ імені Г.С.Сковороди та його структурних підрозділах діє студентське
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування ХНПУ імені
Г.С.Сковороди
1.2.
Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні ХНПУ
імені Г.С.Сковороди.
1.3.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
Усі студенти, які навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди, мають рівні права та можуть
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського
самоврядування.
1.4.
З припиненням особою навчання в ХНПУ імені Г.С.Сковороди припиняється її
участь в органі студентського самоврядування починаючи з дати набуття чинності наказу про
відрахування з ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
1.5.
У випадку відрахування особи у зв’язку з закінченням навчання за програмою
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр, вона може поновити участь в органі
студентського самоврядування на тій самій посаді, за умови продовження навчання в ХНПУ імені
Г.С.Сковороди за програмою підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр починаючи з
дати набуття чинності наказу про зарахування до ХНПУ імені Г.С.Сковороди, але лише у випадку
вступу на навчання у той самий рік.
1.6.
Студентське самоврядування здійснюється студентами та курсантами безпосередньо
і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного
голосування студентів та курсантів.
1.7.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету,
гуртожитку, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
1.8.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних
засадах за ініціативою студентів і є невід’ємною частиною громадського самоврядування ХНПУ
імені Г.С.Сковороди.
1.9.
Органи студентського самоврядування у своїй діяльності керуються чинним
законодавством України, у тому числі Конституцією України, Законом України «Про вищу
освіту», Статутом ХНПУ імені Г.С.Сковороди та даним положенням.
1.10.
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.
1.11.
Адміністрація ХНПУ імені Г.С.Сковороди не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
1.12.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська
організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених ЗУ «Про вищу
освіту» від 01.07.2014.

Стаття 2. Система органів студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди
2.1.
До системи органів студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди:

Конференція студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Спілка студентів та молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

Спілка студентів та молоді факультетів ХНПУ імені Г.С.Сковороди»;

Рада Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Студентські ради гуртожитків.

Представницькі органи студентського самоврядування.
2.2.
Конференція студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди (далі – Конференція) є вищим
органом студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2.3.
Спілка студентів та молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди (далі – Спілка студентів) є
органом студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2.4.
Спілка студентів виражає інтереси всіх студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди,
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
2.5.
У своїй діяльності Спілка студентів не дублює роботу Первинної профспілкової
організації студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди (далі – ППОС), а співпрацює з нею.
2.6.
Спілка студентів та молоді факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди є органом
студентського самоврядування факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди (далі – Факультету).
Спілка студентів Факультету представляє інтереси студентів Факультету у відносинах з
адміністрацією ХНПУ імені Г.С.Сковороди, ППОС та Спілкою студентів.
2.7.
Рада Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С.Сковороди є колегіальним
дорадчим органом студентського самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2.8.
Студентські ради гуртожитків обираються мешканцями-студентами ХНПУ імені
Г.С.Сковороди кожного гуртожитку. Студентські ради представляють інтереси мешканців у
відносинах з адміністрацією ХНПУ імені Г.С.Сковороди, ППОС та Спілкою студентів.
2.9.
Діяльність Студентських рад гуртожитків регламентується окремими положеннями,
що не повинні суперечити даному положенню.
2.10.
Представницькі органи студентського самоврядування включають виборних
представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора, членів вченої
ради ХНПУ імені Г.С.Сковороди, вчених рад Факультетів, конференції трудового колективу
ХНПУ імені Г.С.Сковороди які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
2.

3.
Стаття 3. Конференція студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди
3.1.
Підготовка та проведення Конференції здійснюється Мандатною комісією.
Кількісний та особовий склад Мандатної комісії затверджується на зборах Ради Спілки студентів
шляхом відкритого голосування не пізніше ніж за 2 тижні до проведення конференції.
3.2.
Конференція виконує наступні функції:

ухвалює положення про студентське самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди,
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

делегує та вносить кандидатів з числа студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди до
членів вченої ради ХНПУ імені Г.С.Сковороди, трудового колективу ХНПУ імені Г.С.Сковороди
(далі – Виборних представників) до бюлетеня для таємного голосування списком;

при визначенні списку делегатів до числа кандидатів у Виборні представники
розглядає рекомендації Ради Спілки студентів та приймає до відома рекомендації адміністрації
ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

заслуховує передвиборчі програми претендентів на пост голови Спілки студентів,
вносить список претендентів до бюлетеня для таємного голосування;

затверджує кількісний та особовий склад Виборчої комісії студентів ХНПУ імені
Г.С.Сковороди;

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах (у випадку реалізації
права, що зазначено в п. 1.11);

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання (у
випадку реалізації права, що зазначено в п. 1.11);

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного
контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування (у випадку реалізації права, що зазначено в п. 1.11);
3.3.
На Конференції мають право бути присутніми:

представники Спілки студентів Факультетів;

члени виконавчого комітету Спілки студентів;

представники виконавчого органу ППОС;

представники адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

представники студентських рад гуртожитків ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).
3.4.
Усі присутні на Конференції мають бути акредитовані Мандатною комісією не
пізніше ніж за 24 години до початку конференції.
3.5.
Правом голосу на Конференції володіють:

делегати Спілки студентів Факультетів, які обираються на конференціях студентів
Факультетів відповідно до кількості студентів, які там навчаються, але не менше ніж 1% від
загальної кількості студентів;

правом дорадчого голосу на Конференції володіють усі інші присутні на зборах.
3.6.
Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів.
3.7.
Конференція проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, що мають право
голосу.
3.8.
Конференція скликається не менше ніж один раз на учбовий рік.
3.9.
Конференція виконує свою роботу у відповідності до затвердженого положення.


4.
Стаття 4. Мета, завдання та функції Спілки студентів
4.1.
Метою діяльності Спілки студентів є створення умов для самореалізації особистості
студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди і формування у них організаторських навичок, лідерських
якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Спілки студентів спрямована
на забезпечення виховання духовності та культури студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди,
зростання у студентської молоді соціальної активності.
4.2.
Основні завдання та функції Спілки студентів:

захист прав та інтересів студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

сприяння проведенню навчально-виховної роботи в ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів ХНПУ імені
Г.С.Сковороди;

сприяння формуванню у студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди моральних та
етичних норм, виховання патріотизму;

пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню
студентами ХНПУ імені Г.С.Сковороди правопорушень;

сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів ХНПУ імені
Г.С.Сковороди;

сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами та координація їх діяльності;

співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів, молодіжними громадськими організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників ХНПУ імені Г.С.Сковороди та залученню
студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами ХНПУ
імені Г.С.Сковороди;

сприяння участі студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди у міжнародних,
загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах,
конференціях, олімпіадах;

забезпечення участі студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди у реалізації державної
молодіжної політики;

спільно з відповідними службами ХНПУ імені Г.С.Сковороди сприяння
забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги
студентам ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах ХНПУ
імені Г.С.Сковороди та їхніх структурних підрозділах;

співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими гуртожитків,
керівниками кафедр та інших структурних підрозділів ХНПУ імені Г.С.Сковороди.


5.
Стаття 5. Структура Спілки студентів
5.1.
Спілка студентів функціонує на рівні ХНПУ імені Г.С.Сковороди та Факультетів.
Спілка студентів складається з Ради Спілки студентів та виконавчого комітету Спілки студентів.
5.2.
Робота Спілки студентів регулюється даним положенням.
5.3.
Голова Спілки студентів обирається шляхом прямого таємного голосування
студентів строком на один рік. Голова Спілки студентів може бути усунений із своєї посади за
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування
потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
5.4.
Кандидати на пост голови Спілки студентів повинні подати свою кандидатуру до
Мандатної комісії не пізніше ніж за два дні до проведення конференції.
5.5.
Голова Спілки студентів:

організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого
комітету Спілки студентів;

самостійно визначає своїх заступників, секретаря, голів відділів Спілки студентів із
числа студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

представляє інтереси студентської громади ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

делегує свої повноваження заступникам;

забезпечує організацію проведення конференції студентів ХНПУ імені
Г.С.Сковороди;

має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації ХНПУ імені
Г.С.Сковороди та структурних підрозділів ХНПУ імені Г.С.Сковороди для здійснення своєї
діяльності;

має інші права та обов’язки, передбачені положенням про студентське
самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди та чинним законодавством.
5.6.
Голова Спілки студентів та його заступники можуть перебувати на посаді не більш
як два строки.

5.7.
У випадку дострокового складання своїх повноважень головою Спілки студентів
його обов’язки виконує перший заступник голови або секретар.
5.8.
Секретар виконавчого комітету Спілки студентів веде протоколи засідань, веде облік
виконання рішень, відповідає за документообіг.
5.9.
Голова Спілки студентів та секретар виконавчого комітету Спілки студентів
відповідають за збереження документації Спілки студентів.
5.10.
При виконавчому комітеті створюються комітети за головними напрямками роботи:
соціального захисту студентів, інформаційної, спортивної, культурно-масової роботи,
міжнародних зв’язків, та ін.
5.11.
Засідання виконавчого комітету Спілки студентів проводяться не рідше одного разу
на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини складу членів.
Виконавчий комітет приймає рішення простою більшістю голосів.
5.12.
Засідання виконавчого комітету Спілки студентів веде голова або, за його
дорученням, заступник. Хід засідання виконавчого комітету Спілки студентів фіксується
протоколом, який підписується головуючим і секретарем.
6.
Стаття 6. Рада Спілки студентів
6.1.
До складу Ради Спілки студентів входять:

голова Спілки студентів;

Перший заступник голови Спілки студентів;

Другий заступник Спілки студентів;

Третій заступник Спілки студентів;

секретар Спілки студентів;

голови комітетів виконавчого комітету Спілки студентів;

голови Спілки студентів Факультетів.
6.2.
Рада Спілки студентів є колегіальним дорадчим органом, яка визначає конкретні
напрями діяльності, завдання та методи їх реалізації виконавчим комітетом Спілки студентів,
вносить пропозиції з різних питань, що потребують вирішення на рівні адміністрації ХНПУ імені
Г.С.Сковороди.
6.3.
Роботою Ради Спілки студентів керує Голова Спілки студентів.
7.
Стаття 7. Права та обов’язки Спілки студентів
7.1.
Спілка студентів має право:

брати участь в управлінні ХНПУ імені Г.С.Сковороди у порядку, встановленому ЗУ
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 та Статутом ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;

проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші
заходи;

брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

представляти та захищати свої законні права та інтереси, права та інтереси студентів
ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

приймати акти, що регламентують його організацію та діяльність;

брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та
банківських рахунках ХНПУ імені Г.С.Сковороди (у випадку реалізації права, що зазначено в п.
1.11);

вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

оголошувати акції протесту;

мати представників у колегіальних органах ХНПУ імені Г.С.Сковороди та його
структурних підрозділів відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та Статуту ХНПУ
імені Г.С.Сковороди;

звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації ХНПУ імені
Г.С.Сковороди стосовно питань, що належать до кола повноважень Спілки студентів, та
отримувати відповіді щодо порушених питань;

вести конструктивний діалог з адміністрацією ХНПУ імені Г.С.Сковороди щодо дій
посадових осіб, якщо вони порушують права студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди, подавати
скарги на їх дії відповідно до ЗУ «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно
з чинним законодавством України;

аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації
навчального процесу, інших питань життєдіяльності ХНПУ імені Г.С.Сковороди та звертатися до
адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди з пропозиціями щодо їх вирішення;

виносити на розгляд адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди питання, що
потребують відповідних рішень;

одержувати в установленому порядку в адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди
необхідні для своєї діяльності інформацію та матеріали;

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

одержувати від адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди об’єктивну та повну
інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні
заходи;

брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ХНПУ імені
Г.С.Сковороди з усіх питань, пов’язаних зі студентським життям.
7.2.
Спілка студентів зобов’язана:

виконувати покладені на неї завдання та функції;

доводити до відома студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди відомості про свою
діяльність у формах, що не суперечать чинному законодавству;

забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди,
сприяти виконанню студентами ХНПУ імені Г.С.Сковороди своїх обов’язків;

порушувати проблеми студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди перед адміністрацією
ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

звітувати перед студентською громадою ХНПУ імені Г.С.Сковороди про свою
діяльність;

сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в ХНПУ імені
Г.С.Сковороди;

допомагати адміністрації ХНПУ імені Г.С.Сковороди у виконанні завдань
навчально-виховної роботи, а також у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання,
побуту та відпочинку студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

здійснювати інформаційну роботу серед студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу ХНПУ імені
Г.С.Сковороди та Спілки студентів.


8.
Стаття 8. Умови діяльності Спілки студентів
8.1.
За погодженням зі Спілкою студентів приймаються рішення про:

відрахування студентів ХНПУ імені Г.С.Сковороди та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана Факультету, проректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди;

поселення осіб, які навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди, у гуртожиток і
виселення їх із гуртожитку;

затвердження правил внутрішнього розпорядку ХНПУ імені Г.С.Сковороди в
частині, що стосується осіб, які навчаються;

діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які
навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
8.2.
Ректор ХНПУ імені Г.С.Сковороди забезпечує належні умови для діяльності
Студентського Альянсу (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком,
постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів
тощо), про що укладається відповідна угода.
8.3.
Фінансовою основою студентського самоврядування є:

кошти, визначені вченою радою ХНПУ імені Г.С.Сковороди в розмірі не менш як 0,5
відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією. Розмір
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
8.4.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
8.5.
Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів
та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
9.
Стаття 9. Спілка студентів Факультету
9.1.
Робота Спілки студентів Факультету регулюється даним положенням.
9.2.
Спілка студентів Факультету має мету діяльності, завдання та функції, а також права
та обов’язки, умови діяльності аналогічні Спілці студентів, але по відношенню до студентів та
адміністрації Факультету.
9.3.
Вищим органом студентського самоврядування факультету є конференція студентів
Факультету.
10.
Стаття 10. Конференція студентів Факультету
10.1.
Підготовка та проведення конференції здійснюється Мандатною комісією
Факультету. Кількісний та особовий склад Мандатної комісії Факультету затверджується на
зборах Ради Спілки студентів Факультету шляхом відкритого голосування.
10.2.
Конференція студентів Факультету (далі – Конференція Факультету) виконує
наступні функції:

визначає структуру та повноваження представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування Факультету;

заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування Факультету, дає їм відповідну оцінку;

делегує представників від Факультету на Конференцію;

делегує та вносить кандидатів до членів вченої ради Факультету з числа студентів
Факультету, виборних представників з числа студентів та курсантів Факультету, які мають право

брати участь у виборах ректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди (далі – Виборних представників
Факультету) до бюлетеня для таємного голосування списком;

при визначенні списку делегатів до числа кандидатів у Виборні представники
Факультету розглядає рекомендації Ради Спілки студентів Факультету та приймає до відома
рекомендації адміністрації Факультету.

заслуховує передвиборчі програми претендентів на пост голови Спілки студентів
Факультету, вносить список претендентів до бюлетеня для таємного голосування;

Затверджує кількісний та особовий склад Виборчої комісії студентів Факультету;

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування Факультету, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах (у випадку
реалізації права, що зазначено в п. 1.11);

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування Факультету, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його
виконання (у випадку реалізації права, що зазначено в п. 1.11);

обирають контрольно-ревізійну Факультету комісію з числа студентів Факультету
для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів
студентського самоврядування Факультету (у випадку реалізації права, що зазначено в п. 1.11);
10.3.
На Конференції Факультету мають право бути присутніми:

члени виконавчого комітету Спілки студентів факультету;

члени виконавчого комітету Спілки студентів;

члени Ради Спілки студентів;

представники виконавчого органу профбюро Факультету;

представники адміністрації Факультету;

представники студентських рад гуртожитків Факультету;

представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).
10.4.
Всі присутні на Конференції Факультету мають бути акредитовані Мандатною
комісією Факультету не пізніше ніж за 24 години до початку конференції.
10.5.
Правом голосу на Конференції Факультету володіють:

делегати, студенти факультету відповідно до кількості студентів, які навчаються на
Факультеті, але не менше ніж 5% від загальної кількості студентів;

правом дорадчого голосу на Конференції Факультету володіють усі інші присутні на
зборах.
10.6.
Рішення на Конференції Факультету приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів.
10.7.
Конференція Факультету проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, що
мають право голосу.
10.8.
Конференція Факультету скликається не менше ніж один раз на учбовий рік.
10.9.
Конференція Факультету виконує свою роботу у відповідності до затвердженого
положення.
11.
Стаття 11. Структура Спілки студентів Факультету
11.1.
Спілка студентів Факультету функціонує на рівні Факультету та академічних груп.
Спілки студентів Факультету складається з Ради Спілки студентів Факультету та виконавчого
комітету Спілки студентів Факультету.
11.2.
Голова Спілки студентів обирається шляхом прямого таємного голосування
студентів Факультету строком на один рік. Голова Спілки студентів Факультету може бути
усунений із своєї посади за результатами загального таємного голосування студентів Факультету.
Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів
Факультету.

Голова Спілки студентів Факультету:

організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого
комітету Спілки студентів Факультету;

самостійно визначає своїх заступників, секретаря, голів відділів Спілки студентів
Факультету із числа студентів Факультету;

представляє інтереси студентської громади Факультету;

делегує свої повноваження заступнику;

забезпечує організацію проведення конференції студентів Факультету;

має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Факультету та
структурних підрозділів Факультету для здійснення своєї діяльності;

представляє Спілку студентів Факультету у складі Ради Спілки студентів;

має інші права та обов’язки, передбачені положенням про студентське
самоврядування ХНПУ імені Г.С.Сковороди» та чинним законодавством.
11.4.
Голова Спілки студентів Факультету та його заступники можуть перебувати на
посаді не більш як два строки.
11.5.
У випадку дострокового складання своїх повноважень головою Студентського
Альянсу Факультету його обов’язки виконує заступник голови.
11.6.
Секретар виконавчого комітету Спілки студентів Факультету веде протоколи
засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
11.7.
Голова та секретар виконавчого комітету Спілки студентів Факультету відповідають
за збереження документації Спілки студентів Факультету.
11.8.
При виконавчому комітеті створюються відділи за головними напрямками роботи:
соціального захисту студентів, інформаційної, спортивної, культурно-масової роботи,
міжнародних зв’язків, та ін.
11.9.
Засідання виконавчого комітету Спілки студентів Факультету проводяться не рідше
одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини складу
членів. Виконавчий комітет приймає рішення простою більшістю голосів.
11.10. Засідання виконавчого комітету Спілки студентів Факультету веде голова або, за
його дорученням, заступник. Хід засідання виконавчого комітету Спілки студентів Факультету
фіксується протоколом, який підписується головуючим і секретарем.
11.3.

12.
Стаття 12. Рада Спілки студентів Факультету
12.1.
До складу Ради Спілки студентів Факультету входять:

голова Спілки студентів Факультету;

заступник голови Спілки студентів Факультету;

секретар Спілки студентів Факультету;

голови відділів виконавчого комітету Спілки студентів Факультету;
12.2.
Рада Спілки студентства Факультету є колегіальним дорадчим органом, яка визначає
конкретні напрями діяльності, завдання та методи їх реалізації виконавчим комітетом Спілки
студентів Факультету, вносить пропозиції з різних питань, що потребують вирішення на рівні
адміністрації Факультету.
12.3.
Роботою Ради Спілки студентів Факультету керує Голова Спілки студентів
Факультету.

13. Стаття 13. Порядок проведення прямих таємних виборів виборних представників з
числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора ХНПУ імені
Г.С.Сковороди, членів вченої ради ХНПУ імені Г.С.Сковороди, вчених рад Факультетів,
конференції трудового колективу ХНПУ імені Г.С.Сковороди, голови Спілки студентів
та Спілки студентів Факультету
13.1.
Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у виборах
ректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди обираються студентами шляхом прямих таємних виборів
згідно «Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів, що мають
право брати участь у виборах ректора».
13.2.
Для контролю за ходом процесу проведення виборів формується Центральна
виборча комісія студентів (далі – Комісія). Комісія обирається з числа студентів та курсантів, що
навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди у порядку, передбаченому даним положенням.
13.3.
Комісія виконує наступні функції:

здійснює контроль за процесом проведення прямих таємних виборів;

рекомендує склад Виборчої комісії студентів Факультету (далі – Комісія
Факультету);

визначає дати та місця проведення виборів на Факультетах, оприлюднює
інформацію про їх проведення не пізніше ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів
з 9:00 до 15:00);

складає та передає Виборчим комісіям студентів Факультетів списки осіб, що мають
право брати участь у виборах;

після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців, бюлетені, протоколи
засідань Виборчих комісій студентів Факультетів;

складає підсумковий протокол про результати виборів.
13.4.
Делегування Виборних представників, Виборних представників Факультету та
внесення їх до бюлетеня для таємного голосування списком відбувається у порядку,
передбаченому цим положенням. Квоти представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від
01.07.2014 у кількості:

до вченої ради ХНПУ імені Г.С.Сковороди та вчених рад Факультетів – не менш як
10 відсотків складу вченої ради;

до конференції трудового колективу ХНПУ імені Г.С.Сковороди – не менш як 15
відсотків складу;

до виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у
виборах ректора ХНПУ імені Г.С.Сковороди – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати
участь у виборах.
13.5.
Форма бюлетеню для голосування списком у додатку 1.
13.6.
Претенденти на посади голови Спілки студентів та Спілки студентів Факультету
вносяться до бюлетеню для таємного голосування у порядку, передбаченому цим положенням.
Форма бюлетеню для голосування за претендента у додатку 2.
13.7.
Вибори Виборних представників, Виборних представників Факультету, голови
Спілки студентів та голови Спілки студентів Факультету відбуваються шляхом прямого таємного
голосування серед студентів, що навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
13.8.
Усі студенти, що навчаються в ХНПУ імені Г.С.Сковороди, мають право приймати
участь у таємному голосуванні.
13.9.
Для контролю за ходом процесу проведення виборів та безпосередньо проведення
виборів на Факультеті формується Виборча комісія студентів Факультету (далі – Комісія
Факультету). Комісія Факультету обирається з числа студентів, що навчаються на Факультеті у
порядку, передбаченому даним положенням.
13.10. Комісія складає та передає Комісії Факультету список осіб, які мають право брати
участь у виборах, не пізніше, ніж за два дні до дати проведення виборів.

13.11. Бюлетені для таємного голосування за Виборних представників та голову Спілки
студентів виготовляються Комісією після затвердження списку делегатів до Виборних
представників та претендентів на посаду голови Спілки студентів, але не пізніше, ніж за 12 годин
до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають приймати участь у
голосуванні та включені до відповідних списків на виборчій дільниці. Бюлетені передаються
Комісіям Факультетів відповідно до кількості осіб, які включені до списків виборців Факультету.
Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря
Комісії (що виготовляла бюлетені), та скріплюються печаткою ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
13.12. Бюлетені для таємного голосування за Виборних представників Факультету та
голову Спілки студентів Факультету виготовляються Комісією Факультету після затвердження
списку делегатів до Виборних представників Факультету та претендентів на пост голови Спілки
студентів Факультету, але не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, яка
відповідає кількості осіб, які мають приймати участь у голосуванні та включені до відповідних
списків на виборчій дільниці. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці
підписом голови та секретаря Комісії Факультету (що виготовляла бюлетені), та скріплюються
печаткою Факультету.
13.13. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню Комісією не
пізніше, ніж за три дні до дня виборів через інформаційні ресурси ХНПУ імені Г.С.Сковороди
(дошки оголошень, веб-сайти, соціальні мережі тощо).
13.14. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та скріплені печаткою
Факультету.
13.15. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути присутніми
представники адміністрації Факультету та ХНПУ імені Г.С.Сковороди, всеукраїнських
студентських громадських організацій та консультативно-дорадчих органів студентів в
Харківській області, які мають бути акредитовані Комісією.
13.16. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін
(кімнат) для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування
здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін
(кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Комісії Факультету
та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах (кімнатах) для
таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для
заповнення бюлетеня для голосування.
13.17. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у
приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на Комісію
Факультету.
13.18. Голова Комісії Факультету передає необхідну кількість бюлетенів для голосування
членам Комісії Факультету, які видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.
13.19. Голова Комісії Факультету у день виборів передає членам Комісії Факультету, які
здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени Комісії
Факультету забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх використання.
13.20. Член Комісії Факультету здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови
пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні документа, що посвідчує особу.
Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку
осіб, які мають право брати участь у голосуванні.
13.21. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні,
особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється
присутність у кабіні (кімнаті) для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Комісії Факультету скористатися
допомогою іншої особи, крім членів Комісії Факультету та спостерігачів.

13.22. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку
«плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти варіанту, що відповідає
її волевиявленню («за» чи «проти» у бюлетенях для голосування за Виборних представників,
виборних представників Факультету або навпроти прізвища претендента у бюлетенях для
голосування за голову Спілки студентів та Спілки студентів Факультету).
13.23. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування
у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні,
оприлюднити своє волевиявлення.
13.24. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому
мають право знаходитись члени Комісії Факультету та спостерігачі.
13.25. Після перевірки цілісності пломб та печаток скриньки для голосування
відкриваються Комісією Факультету почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст
викладається на стіл, за яким розміщуються члени Комісії Факультету.
13.26. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії Факультету у тому ж
приміщенні, де відбувалося голосування.
13.27. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться
без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.
13.28. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів
та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування
розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що описують результати волевиявлення
виборців. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні».
13.29. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках якщо:

у бюлетені зроблено більше однієї позначки;

не зроблено жодної позначки;

неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
13.30. Після розкладання бюлетенів, визначений Комісією Факультету член комісії
підраховує кількість бюлетенів, що описують результати волевиявлення виборців, а також
кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Комісії Факультету чи спостерігача може бути
проведено повторний підрахунок бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член Комісії
Факультету має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку
голосів оголошуються головою Комісії Факультету і підлягають включенню секретарем Комісії
Факультету до протоколу про результати голосування.
13.31. Комісія Факультету зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює
кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата,
а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.
13.32. Комісія Факультету за результатами підрахунку голосів складає протокол
13.33. Протокол про результати голосування складається Комісією Факультету у двох
оригінальних примірниках. Копії протоколу надаються кожному члену комісії та спостерігачам.
13.34. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем
та присутніми членами Комісії Факультету. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів,
зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка
обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.
13.35. Перший примірник протоколу про результати голосування передається Комісії.
Другий примірник протоколу залишається у Ради Спілки студентів Факультету.
13.36. Комісії Факультетів передають протокол про результати голосування на виборчій
дільниці Комісії негайно після його складання. Комісія після прийняття і розгляду протоколів
Комісій Факультетів складає підсумковий протокол про результати голосування. Копії протоколу
надаються кожному члену комісії та спостерігачам. У разі проведення виборів до числа виборних
представників з числа студентів та курсантів, що мають право брати участь у виборах ректора,

Комісія складає протокол у двох оригінальних примірниках і передає один організаційному
комітету ХНПУ імені Г.С.Сковороди по організації та проведенню виборів ректора.
14. Стаття 4. Заключні положення
14.1.
Це Положення, зміни і доповнення до нього стають правомірними після ухвалення
Конференцією.

