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1. Загальні положення
1.1. Студентське  самоврядування  у  ВНПЗ  “Дніпропетровський

гуманітарний  університет” (далі  –  Університет)  –  це  гарантоване  державою
право  та  реальна  здатність  студентства  Університету  самостійно  вирішувати
питання  студентського  життя  в  межах  чинного  законодавства  України  та
Статуту Університету. 

1.2. В Університеті визнається й гарантується студентське самоврядування,
яке здійснюється студентством Університету як безпосередньо, так і через своїх
представників.

1.3. Органи студентського самоврядування є представниками студентства
Університету, користуються допомогою й підтримкою ректорату (адміністрації)
Університету.

1.4.  Органи  студентського  самоврядування  є  незалежними  від  впливів
політичних, релігійних та громадських об'єднань.

1.5.  Органи  студентського  самоврядування  Університету  керуються
Конституцією України, Законами України „Про вищу освіту”, „Про об'єднання
громадян”,  іншими законодавчими актами України, Статутом Університету та
цим Положенням. 

1.6.  Усі  студенти  Університету  мають  право  на  участь  у  студентському
самоврядуванні.

1.7.  Студентське  самоврядування  в  Університеті  здійснюється  на
принципах  демократії,  законності,  виборності,  гласності,  колегіальності  та
рівноправності всіх його членів.

1.8.  Рішення,  прийняті  в  межах  компетенції,  передбаченої  цим
Положенням,  органами  студентського  самоврядування  університету
(факультетів),  є  обов'язковими  для  виконання  всіма  студентами  університету
(факультету).

2.  Студентська рада Університету
2.1.  Студентська  рада  Університету  –  виконавчий  орган  студентського

самоврядування  ВНПЗ  “Дніпропетровський  гуманітарний  університет”,
здійснює самостійну громадську діяльність студентів щодо реалізації функцій
управління університетом, яка визначається ректоратом, деканами факультетів
та  іншими  адміністративними  підрозділами  і  здійснюється  студентами
відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами.

2.2.  Студентська рада Університету у своїй  діяльності  керується чинним
законодавством,  нормативними  актами  Міністерства  освіти  і  науки  України,
Статутом  Університету,  студентським  волевиявленням  (Конференція)  та
власним Положенням (затвердженим на Конференції).

2.3. Діяльність Студентської ради Університету здійснюється за допомоги і
підтримки ректорату, зокрема,  у вирішенні питань фінансового забезпечення,
забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією та ін.

2.4.  Перелік  питань,  що  належать  до  компетенції  Студентської  ради
Університету,  узгоджується  з  керівництвом  університету  та  визначається
Статутом Університету.
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2.5.  Студентська  рада  Університету  –  важливий  елемент  удосконалення
навчально-виховної  роботи.  Її  діяльність  спрямована  на  інтенсифікацію
процесів  зростання  соціальної  активності  у  студентському  середовищі,
ініціативності  та  відповідальності  за  доручені  справи,  а  також  сприяння
гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок
лідера, організатора, керівника.

2.6. Основна мета Студентської ради Університету  – сприяння сумлінному
виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів;
надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

2.7.  Студентська  рада  Університету  представляє  інтереси  всіх  студентів
Університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань,
статті,  етнічного та  соціального походження,  громадянства,  майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак.

2.8.  Студентська  рада  Університету  не  є  політичною,  релігійною  чи
комерційною організацією.

3. Функції, завдання, напрями діяльності 
Студентської ради Університету

3.1. Сприяє формуванню в студентів університету патріотичних почуттів,
поваги  до  України,  рідного міста,  а  також почуттів  національної  свідомості,
гідності.

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

3.3. Забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх
потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо.

3.4. Бере участь у науковій діяльності, соціальному вихованні молоді.
3.5.  Сприяє  створенню  та  діяльності  студентських  гуртків,  товариств,

об’єднань, студій, клубів і благодійних фондів за вподобаннями студенті.
3.6.  Сприяє  участі  студентів  у  місцевих  регіональних,  міжрегіональних,

всеукраїнських,  міжнародних  та  інших  студентських  проектах,  конкурсах,
конференціях.

3.7. Бере участь в організації дозвілля та культурного відпочинку студентів:
проводить  вечори  відпочинку, дискотеки,  конкурси,  огляди,  свята,  фестивалі,
конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо.

3.8. Координує діяльність старост академічних груп.
3.9. Пропагує здоровий спосіб життя.
3.10. Здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил

внутрішнього розпорядку.
3.11. Представляє Університет у міжнародних студентських та молодіжних

організаціях,  взаємодіє  з  органами  студентського  самоврядування  вищих
навчальних закладів.

3.12.  Студентська  рада  Університету   здійснює  свою  діяльність  за
підтримки і допомоги Ректорату.

4. Права та обов’язки Студентської ради Університету:
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Студентська рада Університету:
4.1. Допомагає адміністрації університету, факультетів у виконанні завдань

навчально-виховної роботи.
4.2. Допомагає  адміністрації  університету,  факультетів  у  роботі,

спрямованій  на  поліпшення  умов  та  якості  навчання,  побуту  та  відпочинку
студентів, реалізації їх творчого потенціалу.

4.3. Регулярно  інформує  студентів  з  усіх  питань  життєдіяльності
університету, звітує перед студентами університету про виконану роботу.

4.4. Аналізує  та  узагальнює  зауваження  та  пропозиції  студентів  щодо
організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань
життєдіяльності  університету  і  звертається  до  адміністрації  з  пропозиціями
щодо їх вирішення.

4.5. Вносить  пропозиції  щодо  контролю  за  якістю  навчального  процесу,
бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами
та представниками адміністрації або викладачами.

4.6. Вносить пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації
заходів,  передбачених  програмою  діяльності  органів  Студентської  ради
Університету.

4.7. Бере  участь  у  вирішенні  суперечливих  питань  пов’язаних  з
накладанням  дисциплінарних  стягнень  на  студентів,  які  порушили  правила
внутрішнього розпорядку Університету.

4.8. Одержує від адміністрації Університету об’єктивну і повну інформацію
з питань, що стосуються студентів,  здійснює її  аналіз та пропонує відповідні
заходи.

4.9. Одержує від адміністрації Університету необхідні засоби для реалізації
своїх  функцій  та  завдань:  фінансову  підтримку,  приміщення,  матеріально-
технічне забезпечення, постійний доступ до мережі Інтернет, тощо.

4.10. Бере  участь  у  розробці  документів,  що  регламентують  діяльність
університету з усіх питань, пов’язаних із студентським життям.

4.11. Бере  участь  в  інформаційному  забезпеченні  життєдіяльності
університету.

4.12. Проводить  соціологічні  дослідження  та  вносить  пропозиції  щодо
вирішення проблем, виявлених в процесі цих досліджень.

4.13. Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу
університету.

5. Органи студентського самоврядування Університету
5.1. Студентське самоврядування  функціонує  на  рівні:  академічних груп,

факультетів в цілому. Головною структурною одиницею системи студентського
самоврядування є: на рівні факультету – академічна група.

5.2. В  Університеті  створюються  і  діють  органи  студентського
самоврядування: Студентська рада університету; Секретаріат Студентської ради
університету;  Студентські  ради  факультетів;  Секретаріати   студентських  рад
факультетів.

5.3. Конференція студентів Університету.
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Вищим  органом  студентського  самоврядування  Університету  є
Конференція  студентів  університету.  На  розгляд  Конференції  виносять
найважливіші питання студентського життя,  визначені  основними напрямами
діяльності студентського самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів Університету обирають на Загальних
зборах  академічних груп,  з  розрахунку, три  делегати  від  кожної  академічної
групи.

Конференцію  студентів  університету  скликає  Студентська  рада
Університету  за  власним рішенням,  на  вимогу  не  менше ніж 10% студентів
Університету або на вимогу не менше 1/3 Студентських рад факультетів.

Конференцію студентів  Університету проводять  не рідше одного разу на
навчальний рік.

Про  час,  місце  проведення  та  порядок  денний  конференції,  що
затверджуються Студентською радою Університету, оголошується не пізніше,
ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання  Конференції  є  правомочним  за  наявності  не  менше  половини
(50%+1) обраних делегатів від академічних груп.

 Рішення Конференції  приймають шляхом прямого голосування простою
більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція  студентів  Університету  обирає  головуючого  та  лічильну
комісію  Конференції  за  пропозицією  діючого  голови  Студентської  ради
Університету або виконуючого його обов’язки.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.
Рішення  Конференції  студентів  Університету  є  обов’язковими  для

виконання органами студентського самоврядування. 
5.4. Конференція студентів Університету:
заслуховує звіт Голови Студентської ради Університету;
ухвалює  Положення  про  студентське  самоврядування  Університету,

вносить зміни та доповнення до нього;
визначає  чергові  завдання,  стратегію і  напрями діяльності  студентського

самоврядування Університету.
5.5. Студентська рада Університету.
Вищим  представницьким  органом  студентського  самоврядування

університету є Студентська рада Університету.
До  складу  Студентської  ради  Університету  входять  Голова  Студентської

ради Університету, Голови студентських рад факультетів, Секретар Студентської
ради Університету.

Студентська  рада  Університету  обирає  Секретаря  студентської  ради
Університету шляхом голосування.

Засідання Студентської  ради Університету відбуваються не рідше одного
разу на місяць.

Позачергові засідання скликає:
Голова Студентської ради Університету;
Не менше ніж 1/3 членів Студентської ради Університету.
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Засідання Студентської ради Університету є правомочним за наявності не
менше 2/3 членів Студентської ради Університету.

Рішення  Студентської  ради  Університету  приймають  шляхом  прямого
голосування  простою  більшістю голосів  присутніх  членів  Студентської  ради
Університету.

Рішення  Студентської  ради  Університету  підписує  голова  Студентської
Ради університету та Секретар Студентської ради Університету, дата та номер
реєстрації  є  обов’язковими.  З  рішеннями  Студентської  ради  Університету
можуть ознайомитися всі.

Рішення Студентської  ради Університету є  обов’язковими для виконання
Головою  Студентської  ради  Університету,  членами  Студентської  ради
Університету та членами Секретаріату Студентської ради Університету.

Студентська Рада університету:
організовує діяльність студентського самоврядування університету;
здійснює  організаційне  керівництво  діяльністю  студентського

самоврядування в університеті;
визначає  позицію  студентського  самоврядування  в  університеті  з

актуальних питань студентського життя;
представляє  студентське  самоврядування  університету  в  органах

управління  університетом,  органах  місцевої  та  державної  влади,  місцевих,
регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

приймає рішення в межах своїх повноважень;
скликає Конференцію студентів Університету;
обирає секретаря Студентської ради Університету;
формує перелік відділів Секретаріату Студентської ради Університету;
обирає керівників відділів Секретаріату Студентської ради Університету за

поданням Голови Студентської ради Університету;
щомісяця  заслуховує  звіти керівників  відділів  Секретаріату Студентської

ради Університету;
бере  участь  у  діяльності  Вченої  Ради  університету, за  представницькою

квотою не менше ніж 10% від усього складу Вченої Ради університету;
вирішує  питання  про  входження  до  регіональних,  всеукраїнських  та

міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;
заслуховує щорічні звіти Голів Студентських рад факультетів;
звітує про свою роботу на Конференції студентів Університету.
5.6. Голова Студентської ради Університету.
Голова Студентської ради Університету обирається Конференцією студентів

Університету шляхом таємного або відкритого голосування терміном на 1 рік.
Реєстрація  кандидатів  на  посаду  Голови  Студентської  ради  Університету
здійснюється  Виборчою  Комісією  Університету,  створеною  Студентською
радою Університету, на  підставі  особистої  заяви  кандидата,  автобіографії,  та
передвиборчої  програми,  які  подаються не пізніше ніж за 5 робочих днів до
проведення Конференції студентів Університету.

6



Розпорядження  Голови  Студентської  ради  Університету  є  обов’язковими
для членів Студентської ради Університету та членів Секретаріату Студентської
ради університету.

Голова Студентської ради Університету:
дотримується чинного законодавства;
виконує рішення Конференції студентів Університету;
виконує рішення Студентської ради Університету;
щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради Університету;
здійснює організаційне керівництво Студентською радою Університету;
здійснює  організаційне  керівництво  Секретаріатом  Студентської  ради

Університету;
головує на засіданнях Студентської ради Університету;
здійснює  представницькі  функції  у  випадках,  не  обговорених

Студентською радою Університету;
підписує від імені Студентської ради Університету усі види угод та інші

документи;
може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, іншим членам

Студентської  ради  Університету  та  членам  Секретаріату  Студентської  ради
Університету.

5.7. Секретар Студентської ради Університету.
Секретаря  Студентської  ради  Університету  обирає  Студентська  рада

Університету  відкритим  або  таємним  голосуванням  з  числа  студентів
університету терміном на один рік.

Секретар  є  обраним,  якщо  за  нього  проголосувала  більшість  членів
Студентської ради Університету.

Обов’язки секретаря Студентської ради Університету:
веде протокол засідань Студентської ради Університету;
разом  із  Головою  Студентської  ради  Університету  підписує  від  імені

Студентської ради Університету усі види угод та інші документи;
організовує ефективний та своєчасний документообіг;
відповідає за тлумачення внутрішніх нормативних документів.
5.8. Секретаріат Студентської ради Університету.
Вищим виконавчим органом студентського самоврядування Університету є

Секретаріат Студентської ради Університету.
Секретаріат Студентської ради Університету складається з відділів, перелік

яких затверджує Студентська рада Університету.
Керівників  відділів  Секретаріат  Студентської  ради  Університету   обирає

Студентська  рада  Університету  за  поданням  Голови  Студентської  ради
Університету.

Особовий  склад  відділу  Секретаріату  Студентської  ради  Університету
формує керівник відповідного відділу.

Керівники відділів Секретаріату Студентської ради Університету щомісяця
звітують перед Студентською радою Університету.

Відділи Секретаріату Студентської ради Університету виконують завдання
відповідно до напряму їх діяльності.
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Секретаріат Студентської ради Університету:
представляє  студентське  самоврядування  університету  в  органах

управління університетом, місцевої та державної влади;
приймає рішення в межах своїх повноважень;
щомісячно звітує Студентській раді Університету;
вивчає й узагальнює діяльність органів студентського самоврядування на

факультетах Університету та в інших навчальних закладах України та світу;
перевіряє  і  поширює  позитивний  досвід  роботи  органів  студентського

самоврядування;
організовує  роботу  з  методичного  забезпечення  органів  студентського

самоврядування;
систематично  організовує  зустрічі  з  членами  адміністрації  та

співробітниками університету.

6. Органи студентського самоврядування факультету
6.1. Конференція студентів факультету:
Вищим органом студентського самоврядування факультету є Конференція

студентів факультету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання
студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського
самоврядування факультету.

Делегатів  на  Конференцію  студентів  факультету  обирають  на  Загальних
зборах  академічних груп,  з  розрахунку, один делегат  від  кожної  академічної
групи.

Конференцію студентів факультету скликає Студентська рада факультету за
власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% студентів факультету або за
ініціативою Студентської ради Університету.

Конференцію  студентів  факультету  проводять  не  рідше  одного  разу  на
навчальний рік.

Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше,
ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання  Конференції  проводиться  за  наявності  не  менше  не  менше
половини (50%+1) загальної кількості делегатів.

Рішення  Конференції  приймають  шляхом  прямого  голосування  простою
більшістю голосів присутніх делегатів конференції.

Конференція студентів факультету обирає головуючого та лічильну комісію
Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар конференції.
Рішення Конференції студентів факультету є обов’язковими для виконання

Студентською радою факультету.
Конференція студентів факультету:
таємним  або  відкритим  голосуванням  обирає  Голову  Студентської  ради

факультету;
заслуховує звіт Голови Студентської ради факультету;
визначає  чергові  завдання,  стратегію  і  напрями  дій  студентського

самоврядування факультету.
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6.2. Студентська рада факультету.
Вищим  представницьким  органом  студентського  самоврядування

факультету є Студентська рада факультету.
До складу Студентської ради факультету входять: Голова Студентської ради

факультету,  Секретар  Студентської  ради  факультету  та  старости  всіх  груп
факультету.

Студентська рада факультету голосуванням обирає Секретаря Студентської
ради факультету.

Засідання Студентської ради факультету відбувається не рідше одного разу
на місяць. Позачергові засідання скликає Голова Студентської ради факультету
за  власним  рішенням  або  не  менше  ніж  1/3  членів  Студентської  ради
факультету, або за ініціативи Студентської ради Університету.

Засідання  Студентської  ради  факультету  є  правомочним  за  наявності  не
менше половини членів Студентської ради факультету.

Рішення  Студентської  ради  факультету  приймаються  шляхом  прямого
голосування  простою  більшістю голосів  присутніх  членів  Студентської  ради
факультету.

Рішення Студентської ради факультету підписує Голова Студентської ради
факультету та Секретар Студентської ради факультету.

Рішення  Студентської  ради  факультету  є  обов’язковими  для  виконання
Головою Студентської ради факультету, членами Студентської ради факультету,
та членами Секретаріату  Студентської Ради факультету.

Завдання Студентської ради факультету:
організовує діяльність студентського самоврядування факультету;
здійснює  організаційне  керівництво  роботою  студентського

самоврядування факультету;
визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних

питань студентського життя;
представляє студентське самоврядування в органах управління факультету;
приймає рішення в межах своїх повноважень;
скликає Конференцію студентів факультету;
обирає Секретаря Студентської ради факультету;
формує перелік відділів Секретаріату Студентської ради факультету;
обирає керівників відділів Секретаріату Студентської  ради факультету за

поданням Голови Студентської ради факультету;
щомісяця  заслуховує  звіти керівників  відділів  Секретаріату Студентської

ради факультету;
бере участь у Вченій Раді факультету/інституту, але не менше ніж 10% від

усього складу Вченої Ради факультету/інституту;
заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування

факультету;
щорічно звітує перед Студентською радою Університету;
звітує про свою роботу на Конференції студентів факультету.
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6.3. Голова Студентської ради факультету.
Голова Студентської ради факультету обирається на Конференції студентів

факультету з числа студентів факультету відкритим або таємним голосуванням
терміном на  один рік.  Реєстрація  кандидатів  на  посаду  Голови  Студентської
ради  факультету  здійснюється  Виборчою  Комісією  факультету,  створеною
Студентською  радою  факультету,  на  підставі  особистої  заяви  кандидата,
автобіографії,  та передвиборчої програми, які  подаються не пізніше ніж за 5
робочих днів до проведення Конференції студентів факультету.

Розпорядження Голови Студентської ради факультету є обов’язковими для
членів Студентської ради факультету та членів Секретаріату  Студентської ради
факультету.

Голова Студентської ради факультету:
дотримується чинного законодавства;
виконує рішення Конференції студентів факультету;
виконує рішення Студентської ради факультету;
щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради факультету;
здійснює організаційне керівництво Студентською радою факультету;
здійснює  організаційне  керівництво  Секретаріатом   Студентської  Ради

факультету;
головує на засіданнях Студентської ради факультету;
здійснює представницькі функції;
разом  із  Секретарем  Студентської  ради  факультету  підписує  від  імені

Студентської ради факультету  усі види угод та інші документи;
може делегувати окремі повноваження своїм заступникам та іншим членам

Студентської  ради  факультету  та  членам  Секретаріату  Студентської  ради
факультету.

6.4. Секретар Студентської ради факультету.
Секретаря  Студентської  ради  факультету  обирає  Студентська  Рада

факультету відкритим або таємним голосуванням з числа студентів факультету
терміном на один рік.

Секретар  є  обраним,  якщо  за  нього  проголосувала  більшість  членів
Студентської Ради факультету.

Обов’язки секретаря Студентської Ради факультету:
веде протокол засідань Студентської Ради факультету;
разом  із  Головою  Студентської  ради  факультету  підписує  від  імені

Студентської ради факультету усі види угод та інші документи;
організовує ефективний та своєчасний документообіг;
відповідає за тлумачення внутрішніх нормативних документів.
6.5. Секретаріат Студентської ради факультету.
Вищим виконавчим органом студентського самоврядування факультету є

Секретаріат Студентської ради факультету.
Секретаріат Студентської ради факультету складається з відділів, перелік

яких затверджує Студентська рада факультету.
Керівників  відділів  Секретаріату  Студентської  ради  факультету  обирає

Студентська рада факультету за поданням голови Студентської ради факультету.
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Особовий склад відділу Секретаріату Студентської ради факультету формує
керівник відповідного відділу.

Керівники відділів Секретаріату  Студентської ради факультету щомісяця
звітують перед Студентською радою факультету.

Відділи Секретаріату  Студентської ради факультету виконують завдання
відповідно до напряму їх діяльності.

Відділи  Секретаріату  Студентської  ради  факультету  співпрацюють  з
відповідними відділами Секретаріату  Студентської ради Університету.

Секретаріат Студентської ради факультету:
представляє студентське самоврядування факультету в органах управління

факультету;
приймає рішення в межах своїх повноважень;
щомісячно звітує Студентській раді факультету;
систематично  організовує  зустрічі  з  членами  адміністрації  та

співробітниками факультету.
6.6. Староста групи.
Староста групи  зобов’язаний:
представляти  інтереси  студентів  своєї  групи  в  Студентській  раді

факультету та деканаті;
проводити збори студентів своєї групи;
оперативно  інформувати  Студентську  раду  факультету  і  деканат  про

проблеми студентів та доводити до Студентської ради факультету та деканату
пропозиції з боку студентів;

інформувати  студентів  своєї  групи  про  роботу  Студентської  ради  та  всі
заходи, які проводяться на факультеті та в університеті.

Староста групи обирається серед студентів академічних груп, терміном на
один рік.

Староста  групи  обирається  на  Загальних  зборах  студентів  академічної
групи.

Збори вважаються  дійсними за  наявністю не  менше половини студентів
академічної групи та заступника чи голови Студентської ради факультету.

Староста  групи  обирається  прямим  голосуванням  простою  більшістю
голосів.

Якщо  неможливо  обрати  старосту  групи,  то  тимчасово  виконуючого
обов’язки старости групи призначає Голова Студентської ради факультету.

Голова  Студентської  ради  факультету  тимчасово  призначає  виконуючого
обов’язки старости групи, до Загальних зборів студентів групи.

Старости  академічних груп підпорядковуються  Голові  Студентської  ради
факультету.

Староста групи переобирається:
на підставі особистої заяви до Голови Студентської ради факультету;
при відрахуванні з факультету;
якщо на Засіданні Студентської ради, під час голосування, було винесено

догану старості групи, за невиконання своїх обов’язків.
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6. Умови діяльності
Адміністрація  університету, факультетів  всебічно  сприяє  роботі  органам

студентського самоврядування університету на всіх рівнях.
Ректор  університету  своїм  розпорядженням  надає  у  безоплатне

користування  приміщення  постійним  доступом  до  мережі  Інтернет,  а  також
необхідне  майно,  оргтехніку  та  витратні  матеріали  до  неї,  необхідну
нормативну документацію.

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

7. Додаткові положення
7.1. Це  положення  та  будь-які  зміни  і  доповнення  до  нього  стають

правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів Університету.
7.2. З метою оперативного покращання процесу організації самоврядування

в  університеті  Студентська  рада  Університету  може  приймати  окремі
положення, що не виходять за рамки цього положення.
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