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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1.1 «Положення про студентське самоврядування у ДВНЗ «Лисичанський 

нафтохімічний технікум» укладене згідно із законом України «Про вищу освіту», 

Статутом технікуму та типовим положенням; ухвалюється на конференції студентів 

технікуму та затверджується директором технікуму. 

 

1.2 Дане положення регламентує порядок створення і функціонування органів 

студентського самоврядування у ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум» 

(далі ДВНЗ «ДВНЗ «ЛНХТ»», технікум). 

 

1.3 Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського 

суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній 

спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально 

вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і 

наявних ресурсів. 

 

1.4 Студентське самоврядування в ДВНЗ «ЛНХТ» є гарантованим державою 

правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, 

віднесені до їх повноважень. 

 

1.5 Студентське самоврядування у ДВНЗ «ЛНХТ» – це самостійна громадська 

діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх 

обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, 

проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять 

перед колективом технікуму, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей 

у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в 

трудових колективах. 

 

1.6 Основою і джерелом студентського самоврядування у ДВНЗ «ЛНХТ» є 

студентський колектив технікуму, який створює відповідні органи самоврядування. У 

студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в технікумі за 

денною формою навчання. Кожна особа має право обирати й бути обраною до 

органів студентського самоврядування. 

 

1.7 Об’єктом самоврядування виступає життєдіяльність студентського колективу 

технікуму у всій різноманітності його проявів. 

 

1.8 Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою 

громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що 

належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, 

формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. 

 

1.9 Рішення органів студентського самоврядування, в межах їх повноважень, 

обов’язкові для виконання студентським колективом відповідного рівня та мають 
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дорадчий характер для адміністрації технікуму. Керівництво вищого навчального 

закладу зобов'язано створювати необхідні умови для забезпечення діяльності органів 

студентського самоврядування, зокрема, надавати приміщення, обладнане меблями, 

оргтехнікою, телефонним зв'язком та ін. 

 

1.10 Органи студентського самоврядування технікуму користуються допомогою 

і підтримкою адміністрації технікуму, профспілкових комітетів співробітників і 

студентів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, 

документацією, коштами. 

 

1.11 Органи студентського самоврядування технікуму у своїй діяльності 

керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, примірним Положенням про студентське самоврядування у вищих 

навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України №1010 від 15 

листопада 2007 р.), Статутом ДВНЗ «ЛНХТ», а також внутрішніми нормативними 

документами технікуму. 

 

1.12 Механізм функціонування органів студентського самоврядування – аналіз, 

вивчення стану справ у студентських колективах груп, технікуму в цілому, їх 

обговорення на засіданнях цих органів та реальна, практична діяльність з вирішення 

існуючих питань і проблем, досягненню поставлених цілей. 

 

1.13 Органи студентського самоврядування не дублюють напрями діяльності 

Первинної профспілкової студентської організації (ППСО), користуються допомогою 

і підтримкою ППСО. 

 

1.14 Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського 

самоврядування технікуму визначається даним Положенням та узгоджується з 

адміністрацією  ДВНЗ «ЛНХТ». 

 

1.15 Діяльність органів студентського самоврядування базується на методах 

виховання, переконання, морального і матеріального заохочення. Його здійснюють 

студенти в інтересах студентів. 

 

1.16 Органи студентського самоврядування технікуму є вільними від втручання 

громадських і релігійних об’єднань, політичних партій і рухів. 

 

2 СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕХНІКУМІ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

2.1Базовою структурною одиницею системи студентського самоврядування є 

академічна група, яка має свій орган управління, старосту, і делегує свого 

представника (представників) на конференцію студентів технікуму. 

 

2.2 Студентське самоврядування у ДВНЗ «ЛНХТ» має таку структуру (рівні): 
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а) академічна група; 

 

б) технікум. 

 

2.3 На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх 

формування та термін повноважень визначаються цим Положенням. 

 

2.4 Студентська рада кожного рівня має однаковий термін повноваження. Він 

становить 1 (один) рік. 

 

2.5 Вищим органом студентського самоврядування: на рівні академічної групи є 

загальні збори студентів, на рівні технікуму -  конференція.  

 

2.6 Студентська рада технікуму обирається  на конференції і є їй підзвітною. 

 

2.7 У структурі Ради  створюються сектори (комісії) за напрямами роботи. 

 

2.8 Студентська рада складає план своєї роботи на кожен навчальний рік. 

 

2.9 Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її складу членів. 

Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів. Він вирішує питання 

життєдіяльності студентів також у робочому порядку. 

 

2.10 Кожне засідання Ради оформляється протоколом, який підписується 

головою або його заступником і секретарем. 

 

2.11 Рішення органів студентського самоврядування, загальних зборів і 

конференції  є обов’язковим для виконання студентами, яким воно адресоване. 

 

2.12 У кінці терміну повноваження (при необхідності і раніше) студентська рада 

звітує про свою роботу на загальних зборах студентів (на рівні академічної групи) або 

на конференції. 

 

3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

  

3.1 Метою діяльності органів студентського самоврядування в технікумі є 

створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї 

праці. 

 

3.2 Діяльність студентської ради кожного рівня спрямована на удосконалення 

умов навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання 

духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності. 
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3.3 Студентське самоврядування реалізує себе у різних сферах життєдіяльності 

студентського колективу. Його основними завданнями у ДВНЗ «ЛНХТ» виступають: 

 

 участь в організації навчально-виховного процесу в технікумі; 

 

 аналіз суспільних процесів у сферах вищої освіти, культури, праці, 

соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та внесення за 

результатами такого аналізу відповідних пропозицій адміністрації технікуму, органам 

державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів; 

 

 розповсюдження інформації серед студентів технікуму про цілі та мету 

діяльності студентського самоврядування; 

 

 сприяння студентам у навчальній, виховній, науково-дослідній роботі через 

організацію та проведення наукових конференцій, лекцій, семінарів, нарад з питань, 

що випливають з мети та завдань діяльності органів студентського самоврядування; 

 

 захист і забезпечення прав та інтересів студентів; 

 

 забезпечення (спільно з відповідними службами і підрозділами технікуму) 

інформаційної, моральної, правової, психологічної, фінансової підтримки і допомоги 

студентам; 

 

 допомога у вирішенні міжособистісних відносин у межах етичних норм під 

час навчання та проведення заходів; 

 

 сприяння у створенні необхідних умов для навчання, змістовного відпочинку 

студентів; 

 

 репрезентація інтересів студентів перед керівництвом  технікуму та на 

міському і державному рівнях; 

 

 допомога відділенням у контролі за відвідуванням студентами занять; 

 

 оперативне реагування на порушення студентами норм моралі і права, 

трудової і навчальної дисципліни, норм внутрішньотехнікумівського життя; 

 

 безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики; 

 

 ініціювання, участь у створенні та підтримка різноманітних студентських 

гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; 

 

 сприяння залученню студентів  до трудової та суспільної діяльності у вільний 

від навчання час; 
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 залучення студентів до художньої самодіяльності; 

 

 підготовка і участь у проведенні посвят у студенти, фестивалів «Країна 

талантів» та «День спеціальності», оглядів художньої самодіяльності, вечорів 

відпочинку, культурно-масових та інтелектуальних конкурсів, змагань клубу веселих 

і кмітливих, спортивних змагань тощо; 

 

 участь у підготовці і проведенні соціологічних досліджень у студентському 

колективі; 

 

 співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих 

навчальних закладів, їхніми об’єднаннями міського та державного рівнів; 

 

 співпраця з молодіжними, громадськими і всеукраїнськими організаціями на 

державному та міжнародному рівнях; 

 

 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

 

 участь у розподілі іменних стипендій; 

 

 контроль за санітарним станом місць загального користування; 

 

 участь в організації ремонтних робіт у  місцях загального користування; 

 

 пропаганда серед студентів здорового способу життя, запобігання вживанню 

ними алкоголю, наркотиків; 

 

 сприяння працевлаштуванню випускників ДВНЗ «ЛНХТ» та залученню 

студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час. 

 

3.4 Співпраця з провідними підприємствами міста та регіону з метою 

подальшого можливого працевлаштування студентів і випускників, а також взаємної 

підтримки при проведенні спільних заходів. 

 

3.5 Співпраця з Первинною профспілковою студентською організацією ДВНЗ 

«ЛНХТ» здійснюється на основі нормативно-правових актів. 

 

3.6 Органи студентського самоврядування мають право звертатись до завідувачів 

відділень,  адміністрації  технікуму з пропозиціями, пов’язаними з вирішенням 

питань і проблем, що стосуються життєдіяльності студентського колективу, 

ініціювати розгляд відповідних питань на виробничих та педагогічних  нарадах 

технікуму. 
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4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ТЕХНІКУМУ 

 

4.1 Права органів студентського самоврядування технікуму 

 

4.1.1 Для виконання своїх завдань органи студентського самоврядування мають 

такі права: 

 

 вирішувати питання, що належать до компетенції відповідного органу 

студентського самоврядування технікуму; 

 

 ухвалювати рішення і вимагати їх виконання; 

 

 захищати права та інтереси студентів технікуму; 

 

 безкоштовно користуватися навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною базою  ДВНЗ «ЛНХТ»; 

 

 мати доступ до інформації технікуму в межах повноважень органу 

студентського самоврядування відповідного рівня; 

 

 бути представленими в органах управління технікуму; 

 

 мати приміщення для діяльності студентської ради технікуму: проведення 

нарад, прийому студентів, збереження документів та матеріалів тощо; 

 

 на офісне обладнання: столи, стільці, полиці, освітлювальні прилади тощо; 

 

 на необхідну офісну техніку та її обслуговування і ремонт (телефон, 

комп’ютер, принтер тощо); 

 

 на забезпечення канцтоварами й витратними матеріалами; 

 

 власні стенди для оголошень та інформування студентів; 

 

 брати участь у роботі стипендіальних комісій, ухвалювати рішення щодо 

преміювання та надання матеріальної допомоги; 

 

 співпрацювати з органами студентського самоврядування інших ВНЗ, міст, 

країн та іншими студентськими організаціями та об’єднаннями; 

 

 видавати свою газету, зокрема настінну, мати свій Інтернет-сайт, свою веб-

сторінку на сайті ДВНЗ «ЛНХТ»; 
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 звертатися безпосередньо до будь-кого з педагогічного чи адміністративного 

персоналу ДВНЗ «ЛНХТ», як письмово, так і особисто; 

 

 ставити питання про поліпшення навчальних умов, контролювати цей 

процес; 

 

 брати участь у спеціальних робочих груп з питань, що прямо чи 

опосередковано стосуються студентського колективу технікуму. 

 

4.2 Обов’язки органів студентського самоврядування технікуму 

 

4.2.1 Будь-яка діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу  технікуму. 

 

4.2.2 До основних обов’язків органів студентського самоврядування належать 

такі: 

 

 забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню 

студентами своїх обов’язків; 

 

 працювати в інтересах студентів і для студентів; 

 

 представляти інтереси студентів у співпраці з адміністрацією технікуму; 

 

 чітко дотримуватись законодавства України, Статуту ДВНЗ «ЛНХТ» та 

даного Положення; 

 

 виконувати рішення й вимоги органів студентського самоврядування вищих 

рівнів; 

 

 проводити систематичну інформаційну політику у студентському 

середовищі; 

 

 звітувати перед студентством про свою діяльність; 

 

 узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до даного 

Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та 

робочих органів технікуму; 

 

 укладати угоди, проводити спільні заходи районного, міського, державного 

та міжнародного рівнів за погодженням з адміністрацією ДВНЗ «ЛНХТ» в межах 

своїх повноважень. 
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5 ВИБОРИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

 

5.1 Конференцію студентів технікуму має право скликати студентська рада 

технікуму. Позачергова конференція може бути скликана на вимогу не менше, ніж 

30% студентів технікуму.  

 

5.2 Дата скликання та порядок денний конференції студентів технікуму 

повідомляється не пізніше, ніж за 10 днів до її проведення. Порядок денний 

конференції формується студентською радою технікуму. Пропозиції щодо включення 

питань до порядку денного вносяться не пізніше, ніж за п’ять днів до призначеної 

дати проведення конференції шляхом подачі письмової заявки на ім’я голови 

студентської ради технікуму. 

 

5.3 Список делегатів на конференцію студентів ДВНЗ «ЛНХТ» подається у 

вигляді витягу із протоколу або протоколом загальних зборів студентів не пізніше, 

ніж за три календарних дні до дати проведення загальнотехнікумівської конференції 

студентів. 

 

5.4 Видача мандатів для голосування відбувається під час реєстрації за 30 хвилин 

до початку конференції. 

 

5.5 Конференція є правомірною, якщо на ній присутні не менше 2/3 складу 

делегатів від відділень. Рішення приймаються більшістю голосів. 

 

5.6 Оголошення про наявність кворуму із числа делегатів та відкриття 

конференції робить діючий голова студентської ради технікуму. 

 

5.7 Вибори складу лічильної комісії проводяться на початку конференції, до 

обрання головуючого та секретаря конференції. 

 

5.8 Кількість представників у лічильній комісії від кожного з відділень 

визначається згідно потреби. 

 

5.9 Обрання та затвердження головуючого та секретаря конференції відбувається 

на початку конференції. Їх кандидатури вносить діючий голова студентської ради 

ДВНЗ «ЛНХТ», але вони можуть бути змінені делегатами конференції. 

 

5.10 Голосування на конференції відбувається шляхом підняття  мандатів 

затвердженого зразка для відкритого голосування. За бажанням, вибори складу 

студентської ради технікуму можуть проводитися таємним голосуванням, якщо 

завчасно підготовлені всі умови для проведення такого голосування. 

 

5.11 До складу студентської ради ДВНЗ «ЛНХТ» повинні входити по одному 

представникові від академічної групи, які обираються шляхом відкритого 

голосування в академічних групах на загальних зборах .  
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5.12 Кандидатури до складу студентської ради технікуму вносяться у вигляді 

витягу із протоколу загальних зборів академічної групи не пізніше, ніж за п’ять 

календарних днів до першого червня поточного року. 

 

5.13 З числа своїх членів вибрана студентська рада технікуму обирає голову, 

його заступника (заступників) і секретаря. Голова організовує роботу Ради. Секретар 

готує засідання і веде протоколи, здійснює контроль за виконанням прийнятих 

рішень. 

 

5.14 Результат роботи конференції оформляється у вигляді протоколу секретарем 

конференції. 

 

5.15 На конференції можуть бути присутні спостерігачі, у якості яких можуть 

виступати представники адміністрації чи викладацького складу технікуму, 

представники інших ВНЗ та ін. 

 

5.16 Вибори складу студентської ради технікуму проводяться в кінці 

навчального року, в червні місяці. 

 

5.17 Розпорядження голови Ради обов’язкові до виконання студентами і членами  

Ради. Розпорядження голови можуть бути скасовані рішенням Ради. 

 

5.18 Склад студентської ради технікуму має наступний вигляд: 

 

а) голова студентської ради ДВНЗ «ЛНХТ»; 

 

б) заступник  голови студентської ради ДВНЗ «ЛНХТ»; 

 

в) секретар студентської ради ДВНЗ «ЛНХТ»; 

 

г) голови секторів (кількість секторів визначається із необхідності та доцільності 

їх створення у межах даної Ради); 

 

6 САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЧНІЙ ГРУПІ  

 

6.1 Базовою структурною одиницею системи студентського самоврядування є 

академічна група, яка має свій орган управління – студентську раду групи. 

 

6.2 До складу Ради входять староста групи (голова Ради), його заступник, 

профорг, голови секторів: культури і відпочинку, спортивний, навчально-виконавчий, 

трудовий, інформаційний, секретар. 

 

6.3 Рада обирається на загальних зборах студентів групи. Збори є правомочними, 

якщо на них присутні не менше 2/3 складу групи. Рішення приймається більшістю 

голосів. 
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6.4 Рада забезпечує вирішення на рівні групи питань, що витікають з основних 

завдань органів студентського самоврядування. 

 

6.5 Особлива роль у групі належить її старості – голові Ради. 

6.6 Староста несе відповідальність за стан трудової і навчальної дисципліни у 

групі, моральну атмосферу в ній. Дотримується конфіденційності в індивідуальній 

роботі зі студентами.   

Старостою академічної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, 

який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і 

повагою серед студентів групи і викладачів, має позитивний вплив на колектив групи 

і володіє організаторськими здібностями. 

Староста керує студентською радою групи і залучає студентів до виконання 

розпоряджень керівництва технікуму, органів студентського самоврядування  ДВНЗ 

«ЛНХТ». Староста представляє інтереси студентів групи на всіх рівнях 

представництва. 

 

6.7 Староста обирається терміном на один навчальний рік на загальних зборах 

групи академічної групи не пізніше, ніж за десять  календарних днів до завершення  

навчального року.  

Його звільнення може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи 

завідувача відділенням, студентської ради технікуму або студентів даної групи, якщо 

він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути лідером 

студентського колективу. 

 

6.8 Основні обов’язки старости: 

 

 своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, 

викладачів, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та 

проведення різноманітних заходів, організаційно забезпечувати їх виконання; 

 

 інформувати студентів про рішення органів студентського самоврядування  

технікуму; 

 

 готувати і проводити засідання Ради та збори групи, на яких обговорюються 

стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання життя студентського колективу; 

 

 стежити за станом дисципліни в групі, за збереженням навчального 

обладнання та інвентарю в аудиторіях, навчальних корпусах; 

 

 проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання 

вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку технікуму; 

 

 забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться в технікумі; 
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 оперативно інформувати завідувача відділенням  про зрив занять, можливі 

непорозуміння у розкладі занять тощо; 

 

 оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 

адміністрацію технікуму про порушення прав студентів, можливі конфлікти з 

викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів; 

 

 брати участь у зборах старост академічних груп; 

 

 після закінчення заліків та екзаменів отримати на відділенні підсумкову 

інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів; 

 

 призначати на кожний день чергового по групі, організовувати чергування 

групи по технікуму. 

 

6.9 Права старости: 

 

 рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального 

заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, 

спортивній, культурно-масовій роботі тощо; 

 

 вносить пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень 

за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку; 

 

 представляти інтереси групи під час призначення стипендії; 

 

 давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного 

процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед групою доручень 

адміністрацією  технікуму; 

 

 брати участь у засіданні органів студентського самоврядування технікуму 

при розгляді питань, які стосуються життєдіяльності академічної групи в цілому або 

її окремих студентів. 

 

6.10 Староста академічної групи на І-му курсі призначається наказом директора  

на перший навчальний семестр. Якщо після закінчення цього терміну виникає 

об’єктивна чи суб’єктивна  необхідність замінити старосту, то це рішення приймає 

група на своїх зборах. При відсутності такої необхідності група підтверджує 

повноваження старости. 

 

6.11 Староста переобирається на зборах групи при обов’язковій присутності 

представників адміністрації технікуму (заступник директора з виховної роботи, 

завідувач відділення)  та голови студентської ради технікуму. Рішення приймається 

більшістю голосів і оформляється протоколом.  
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6.12 Студентська рада академічної групи може ініціювати розгляд студентською 

радою технікуму питань, що є актуальними для групи. 

 

7 СТУДЕНТСЬКА РАДА ТЕХНІКУМУ 

 

7.1 Вищим органом студентського самоврядування у ДВНЗ «ЛНХТ» є 

конференція студентів технікуму, на якій ухвалюється (при необхідності 

доповнюється, коректується, змінюється) "Положення про студентське 

самоврядування у ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум” і обирається 

студентська рада навчального закладу, визначається її структура і чисельність. На 

конференції діючий голова Ради звітує про свою роботу. 

 

7.2 На першому засіданні студентської ради технікуму обирається голова Ради, 

заступник (заступники) голови Ради, секретар Ради. Рішення приймається більшістю 

голосів. 

 

7.3 Студентська рада технікуму більшістю голосів на своїх засіданнях має право  

виводити членів Ради зі свого складу. 

 

7.4 Голова студентської ради технікуму є членом педагогічної ради ДВНЗ 

«ЛНХТ». 

 

7.5 У структурі Ради або при ній створюються сектори (комісії) за напрямами 

роботи: навчально-виховної роботи, науково-дослідної роботи, фізичної культури і 

спорту, культурно-масової роботи, організації дозвілля студентів ДВНЗ «ЛНХТ» 

тощо. 

 

7.6 Робота Ради планується і здійснюється таким чином, щоб у полі її зору та 

діяльності знаходились всі питання, які є актуальними для студентського колективу 

технікуму і відносяться до компетенції студентського самоврядування. Плани роботи 

на рік складаються як для кожного сектора: культури і відпочинку, спортивний, 

навчально-виконавчий, трудовий, інформаційний, так і для Ради в цілому. 

 

7.7 Рада проводить свою роботу у тісній співпраці з адміністрацією технікуму, 

студентським профкомом, органами студентського самоврядування груп. 

 

7.8 Рада має право делегувати своїх представників у районні, міські та 

всеукраїнські органи студентського самоврядування, громадські організації, асоціації 

та об’єднання з метою активного представництва студентської громади ДВНЗ 

«ЛНХТ» та врахування її позицій при розгляді питань щодо студентської та 

молодіжної політики. 
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8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1 Дане Положення та будь-які зміни до нього набувають чинності після їх 

ухвалення конференцією студентів ДВНЗ «ЛНХТ» та затвердження адміністрацією 

технікуму. 

 

8.2 У ході роботи з метою оперативного покращення процесу організації 

самоврядування в ДВНЗ «ЛНХТ», Рада студентського самоврядування технікуму 

може прийняти окремі положення, що не суперечать цьому Положенню. 

 

 


