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І. Загальні положення
1. Студентська Рада Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б.Хмельницького (надалі СР НАДПСУ) – орган студентського
самоврядування академії.
2. СР НАДПСУ діє відповідно до Конституції України, закону України “Про
вищу освіту”, наказів та директив Голови Державної прикордонної служби
України, статуту НАДПСУ, наказів ректора НАДПСУ та цього положення.
3. Місце знаходження студентської Ради: Україна, 29000, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 46, Студентська Рада НАДПСУ.
ІІ. Мета та завдання студентської Ради НАДПСУ
4. Метою

діяльності

студентської

Ради

є

забезпечення

виконання

студентами своїх обов’язків, захист їх прав і свобод, забезпечення умов їх
професійного

росту,

гармонійного

розвитку,

формування

навичок

майбутніх фахівців, в дусі патріотизму, відданості українському народові
та Конституції, духовності і культури, зростання соціальної активності та
відповідальності за доручену справу.
5. Відповідно

до

Положення

про

академію

основними

завданнями

студентської Ради є:
забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
сприяння навчальній, науковій, виховній та спортивній діяльності
студентів;
сприяння у створенні необхідних побутових умов для повсякденної
діяльності студентів;
організація співробітництва із іншими вищими навчальними закладами.

6. Сфери діяльності СР:
6.1. Культурно-просвітницька сфера діяльності передбачає:
6.1.1. Організацію дозвілля та відпочинку студентів;
6.1.2. Участь в організації та проведенні творчих конкурсів та КВК,
святкових заходів та концертів до урочистих подій;
6.1.3. Організація та проведення в студентських колективах бесід з
соціальних проблем молоді;
6.1.4. Організація та проведення благодійних акцій (Допомога будинку
малюка та Дитячому будинку міста).
6.1.5. Участь в Організації та проведенні національних, календарно тематичних, релігійних, світських свят:
6.1.6. Організація
історичного,

та

проведення

роботи

культурологічного,

по

напряму

побутового,

вивчення

політичного,

соціального досвіду українського народу (тематичні екскурсії до
місць слави та музеїв).
6.1.7. Відвідування концертних залів, театрів, виставок, музеїв міста:
6.2. Наукова сфера діяльності передбачає :
6.2.1. Заохочення студентів до науково-дослідницької діяльності;
6.2.2. Організацію наукових студентських товариств, проведення
конференцій, семінарів, зустрічей;
6.3. Спортивна сфера діяльності передбачає:
6.3.1. Заохочення студентів до занять спортом;
6.3.2. Організацію спортивних змагань та свят;
6.3.3. надання допомоги у діяльності різноманітних спортивних секцій та
клубів.
6.4. Сфера зв’язків з громадськістю передбачає:
6.4.1.

Інформування громадськості про діяльність СР та академії;

6.4.2.

Надання матеріалу для висвітлення життєдіяльності академії в:

6.4.2.1. Стінному друку підрозділів академії;

6.4.2.2. Підготовці студентського вісника академії;
6.4.2.3. Оновлення офіційного сайту академії.
6.4.3.

Співробітництво з іншими вищими навчальними закладами;

7.Соціально-побутова сфера діяльності передбачає:
7.1

Організацію співпраці командування академії, викладачів та
студентів;

7.2

Пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентів;

7.3

Сприяння створенню необхідних умов навчання та повсякденної
діяльності;
IІІ. Права та обов’язки членів Студентської Ради академії

8.

Права членів СР:
8.1 Члени СР мають право голосу, обирати і бути обраними на всі
посади до СР;
8.2 Обирати делегатів на Збори СР НАДПСУ у межах наданих квот;
8.3 Брати участь у всіх заходах організованих СР;
8.4 Вносити пропозиції щодо організації та діяльності СР та вимагати
відповідь у встановлений строк;

9.

Обов’язки членів СР:
9.1.Дотримуватись Конституції України, чинного законодавства, наказів
та директив Голови Держприкордонслужби, Статуту та Положення про
академію, даного Положення, розпоряджень Голови СР НАДПСУ та
Зборів СР НАДПСУ, моральних та етичних норм;
9.2 Виконувати прийняті, відповідно до цього Положення, постанови,
рішення і розпорядження СР НАДПСУ;
9.3 Виконувати взяті на себе зобов’язання, доручення;
9.4 Брати активну участь у діяльності студентської Ради.

ІV. Структура та управління діяльністю студентської Ради
10. Структура студентської Ради.
10.1. Структура студентської Ради факультетів закріплюється у Положенні
про студентську Раду відповідного факультету, прийнятому Зборами
студентської

Ради

відповідного

структурного

підрозділу.

Таке

Положення повинно відповідати Положенню про СР НАДПСУ.
10.2. Створення, ліквідація та реорганізація структурних підрозділів СР
НАДПСУ відповідно до змін у структурі НАДПСУ відбувається за
погодженням з Головою студентської Ради.
10.3. Вищими органами студентської Ради є Збори СР НАДПСУ.
10.4. Спеціальними структурними складовими СР НАДПСУ є гуртки,
товариства та об’єднання студентів за інтересами.
11. Управління діяльністю СР НАДПСУ.
11.1. Студентську

Раду

очолює

голова

студентської

Ради

академії.

Кандидати на посаду Голови СР висуваються членами Зборів СР. Голова
СР обирається 2/3 від повного складу Зборів СР на 1 рік. У разі
невиконання Головою СР своїх посадових обов’язків чи постійним
порушенням норм Положення про СР Збори СР може 2/3 від свого
повного складу припинити повноваження Голови студентської Ради .
11.2. Обов’язки вибулого Голови на період до обрання нового перебирає
Перший Заступник Голови, а в разі вибуття обох – один із Заступників,
за рішенням Зборів.
11.3. Вищим

представницьким

органом

студентської

Ради

є

збори

студентської Ради.
11.4. Секретар СР НАДПСУ очолює Секретаріат

студентської Ради,

відповідає за діловодство і архів СР та призначається Головою СР.
Термін повноважень Секретаря СР– 1 рік.
11.5. Голова СР призначає Першого Заступника і Заступників Голови
студентської Ради.

11.7. Управління діяльністю структурних підрозділів студентської Ради
здійснюється відповідно до Положення про відповідний структурний
підрозділ студентської Ради.
12. Компетенція Голови студентської Ради.
Голова студентської Ради:
12.1. Очолює студентську Раду та несе персональну відповідальність за
її діяльність;
12.2. Представляє інтереси СР та від її імені підписує документи;
12.3. Керує діяльністю СР та узгоджує її з командуванням академії;
12.4. Головує на засіданнях Зборів СР та підписує разом з Секретарем
СР протокол засідання та прийняті документи;
12.5. Призначає секретаря студентської Ради;
12.6. Призначає

Першого

Заступника

та

Заступників

Голови

студентської Ради;
12.7. Самостійно вирішує всі питання, що не відокремленні цим
Положенням та Зборами студентської Ради.
13. Компетенція Зборів студентської Ради.
Збори студентської Ради:
13.1. Обирають 2/3 від свого повного складу Голову студентської Ради;
13.2. Припиняють 2/3 від свого повного складу повноваження Голови
студентської Ради;
13.3. Вносять 3/4 від свого повного складу зміни та доповнення до
Положення про СР у період між Зборами СР, що потім
затверджуються або відхиляються Зборами СР.
13.4. Змінюють відповідно до цього Положення структуру студентської
Ради;
13.5. Вирішують всі питання, що не відокремленні Положенням про
студентської Раду.
14. Припинення повноважень членів Зборів студентської Ради.
Підставами для припинення повноважень члена СР є:

14.1. Відсутність без поважних причин більш ніж на трьох засіданнях
студентської

Ради,

що

закріплюється

у

протоколах

Зборів

студентської Ради;
14.2. Постійне порушення Положення про студентську Раду;
14.3. Припинення навчання в академії.
Припинення повноважень членів Колегії СР НАДПСУ відбувається за
рішенням Зборів СР НАДПСУ за поданням Голови студентської Ради.
15. Збори студентської Ради.
Збори СР є вищим органом студентської Ради, що виконує такі

15.1.

основні функції:
15.1.1.

Затверджує Положення про студентської Раду;

15.1.2.

Розглядає внесені Зборами СР зміни та доповнення до

Положення про СР та остаточно їх затверджує чи відхиляє;
15.1.3.

Затверджує склад Зборів СР з числа представників структурних

підрозділів СР у межах встановлених квот;
15.1.4.

Заслуховує звіт Голови СР та приймає з цього приводу відповідне

рішення;
15.1.5.

Прийняття постанов та резолюцій;

15.1.6.

Затверджує Програму заходів СР на наступний навчальний рік,

яку деталізують Збори студентської Ради;
15.1.7.

Прийняття рішення про ліквідацію студентської Ради.

16.2. Рішення Зборів СР НАДПСУ вважаються правомірними, якщо на ній
були присутні не менш ніж 2/3 обраних делегатів. Рішення приймають
простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.
V. Заключні положення
17. Вступ в дію Положення студентської Ради.
Положення про СР НАДПСУ вступає в дію після затвердження ректором
академії.

18. Розробка та введення у дію Положень про відповідний структурний
підрозділ студентської Ради відбувається протягом шести тижнів після
надання чинності Положенню про студентську Раду.
19. Ліквідація та реорганізація студентської Ради.
19.1. Ліквідація СР здійснюється за рішенням Зборів студентської Ради;
19.2. Реорганізація СР здійснюється за рішенням Зборів студентської Ради.
19.3. Ліквідація та реорганізація студентської Ради здійснюється на підставах
передбачених законодавством України.

