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1. Загальні положення 
 

1.1. Студентська рада Вінницького інституту Міжрегіональної Академії 

управління персоналом (далі – Рада) діє з метою: 

 1.1.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту 

їх інтересів. 

1.1.2. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів. 

1.1.3. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і 

відпочинку студентів. 

1.1.4. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами. 

1.1.5. Організації співробітництва із студентами інших вищих закладів 

освіти і молодіжними організаціями. 

1.1.6. Сприяння працевлаштуванню випускників Академії. 

1.2. Рада є виконавчим органом студентського самоврядування, який 

представляє і захищає інтереси студентів Академії.  

1.3. Рада є самостійним студентським об’єднанням. У своїй діяльності 

Рада керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти та 

науки України, статутом Академії та цим Положенням. 

1.4. Перелік питань, що належать до компетенції Ради, погоджується з 

ректором (Директором структурного підрозділу) Академії. 

 

2. Вибори Ради 

2.1. Членом Ради може бути обраний кожний студент Академії. 

2.2. Член Ради представляє у Раді інтереси всіх студентів Академії і 

підзвітний виборцям. 
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2.3. Вибори Голови Ради, заступника Голови Ради та Секретаря Ради 

відбуваються щороку протягом останнього тижня вересня на загальних 

зборах студентів Вінницького інституту МАУП. Кожна навчальна група 

делегує до складу Ради 2-ох представників. 

2.4. Вибори Голови Ради, його заступника та Секретаря Ради 

визнаються такими, що відбулися за умови, якщо в них брали участь не 

менше ½ кількості студентів-представників навчальних груп ВІ МАУП. 

2.5. Вибори Голови Ради здійснюються членами Ради зі свого складу 

прямим голосуванням терміном на 1 рік.  

2.6. Якщо вибори визнані такими, що не відбулися, то довибори 

проводяться не пізніше одного місяця з дня оголошення результатів. 

2.7. Члени Ради обираються терміном на один рік. 

3. Права та обов’язки Ради 

3.1. Член Ради має права: 

3.1.1. Займати будь-яку позицію, яка не суперечить Статуту Академії та 

цьому положенню. 

3.1.2. Виносити на розгляд Ради питання щодо проблем 

життєдіяльності студентів Академії. 

3.1.3. Отримувати інформацію від підзвітних органів. 

 3.2. Член Ради зобов’язаний: 

3.2.1. Сприяти розвитку Академії. 

3.2.2. Захищати інтереси студентів Академії. 

3.2.3. Брати участь у засіданнях Ради. 

3.3. Голова Ради 

3.3.1. Організовує роботу членів Ради. 

3.3.2. Несе відповідальність за функціонування Ради. 
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3.3.3. Головує на засіданнях Ради. 

3.3.4. Взаємодіє з Ректоратом та керівництвом Академії. 

3.3.5. Повноваження Голови Ради припиняються достроково у разі: 

- складання повноважень за особистою заявою; 

- невиконання своїх обов’язків (звільняється рішенням 2/3 кількості 

голосів членів Ради. Рада не може звільнити Голову Ради без його 

присутності на засіданні Ради); 

- припинення навчання в Академії. 

3.4. Повноваження члена Ради припиняються достроково у разі: 

- складання повноважень за особистою заявою; 

- припинення навчання в Академії. 

- відсутності тричі поспіль на засіданнях Ради; ( за рішенням ½  

кількості голосів членів Ради); 

- порушення Статуту Академії та цього Положення  ( за рішенням ½  

кількості голосів членів Ради). 

4. Функції  Ради 

4.1. На першому засіданні ради Голова призначає заступника Голови 

Ради, Секретаря та відповідальних у справах: 

- навчального процесу; 

- науково-дослідної роботи; 

- організація довкілля; 

- зв’язків зі студентством, громадськістю та міжнародних зв’язків; 

- оздоровлення та фізичного загартування студентів. 

4.2. Рада проводить відкриті засідання під головуванням Голови Ради 

або його заступника два рази на місяць. Якщо на засіданні Ради відсутні 

голова Ради та його заступник, засідання Ради вважається невідкритим.  
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4.3. Рада правомочна ухвалювати рішення за умови присутності на 

засіданні більше ½ кількості членів Ради. 

4.4. На засіданнях Ради має право бути присутнім будь-який студент 

Ради та працівник ВІ МАУП без права голосу. 

4.4. Право голосу має виключно член Ради Академії. 

4.5. Рішення Ради приймаються більшістю голосів. За рівної кількості 

голосів „за” і „проти”, голос Головуючого на засіданні є вирішальним. 

4.6. Про свою роботу голова Ради звітує один раз на рік. 

4.7. Керівні підрозділи Ради безпосередньо підзвітні Раді Академії та 

звітують один раз на три місяці.  

 
 
 
 


