
«СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ» 

7.1. Студентське самоврядування гуртожитків Університету (далі – 
Студентські ради гуртожитків) – це діяльність студентів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які проживають у 
гуртожитках Університету, з реалізації функцій управління гуртожитків і 
здійснюється студентами – мешканцями гуртожитків Університету. 

7.2. Студентська рада гуртожитку є органом студентського самоврядування 
гуртожитку і діє відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським 
самоврядуванням Університету. 

7.3. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення 
виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє 
гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців 
гуртожитків, формуванню їх спільних ініціатив та підтриманню 
громадського порядку в гуртожитках. 

7.4. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, а 
також з профспілковим комітетом студентів, дирекціями інститутів та 
деканатами. 

7.5. Студентська рада гуртожитку підконтрольна та звітує про свою 
діяльність Студентському Сенату Університету. 

7.6. Студентська рада гуртожитку забезпечує дотримання, затверджених 
наказом ректора Положення про користування гуртожитками Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

7.7. Основними завданнями студентської ради гуртожитку є вирішення 
питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання 
активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та 
формування здорового способу життя тощо. 

7.8. Членами студентських рад гуртожитків можуть бути  мешканці 
відповідних гуртожитків Університету. 

Структура Студентської ради гуртожитку 

7.9. Членами студентської ради гуртожитку є: Голова студентської ради 
гуртожитку; Заступник Голови студентської ради гуртожитку та інші члени 
ради. 



7.10. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати на 
посаді не більш, як два строки поспіль.  

Організація роботи студентських рад гуртожитків 

7.11. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу у формі засідань, 
які не рідше одного разу на місяць скликаються Головою студентської ради 
гуртожитку або в разі його відсутності заступником, і вважаються чинними, 

якщо на них присутні не менше половини складу членів. Члени засідання 
приймають рішення простою більшістю голосів. 

7.12. Засідання студентської ради гуртожитку веде Голова або, за його 
дорученням, заступник. Хід засідання студентської ради гуртожитку 
фіксується протоколом, який підписується головуючим і заступником. 

7.13. До основних завдань студентської ради належать: 

7.13.1. сприяння належному проживанню, організації навчання й 

дозвілля, зайняття фізичною культурою і спортом в гуртожитку; 

7.13.2. участь у вирішенні побутових проблем проживаючих; 

7.13.3. розгляд скарг та пропозицій мешканців гуртожитку, переадресація (у 
разі необхідності) їх до посадових і службових осіб Університету для 
розгляду; 

7.13.4. ініціювання та участь у проведенні заходів соціально-виховного 

характеру; 

7.13.5. здійснення громадського контролю за дотриманням в приміщеннях та 
на території гуртожитку санітарно-епідеміологічних норм, протипожежної 
безпеки, використання та збереження майна Університету, пропускного 
режиму, заборони тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та 
наркотичних речовин; 

7.13.6. виявлення інших умов, що можуть вплинути на безпечне проживання 
у гуртожитку; 

7.13.7. організація добровільних студентських формувань щодо покращення 
рівня експлуатації та охорони гуртожитку: старостат гуртожитку (банки, 
блоку), студентська дружина, студентські групи (бригади) щодо підготовки 



гуртожитку до поселення, влаштування території та спортивного 
майданчику, підготовки та експлуатації в зимовий період тощо. 

7.13.8. захист прав та інтересів студентів, що сприяє задоволенню їх потреб у 
сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо; 

7.13.9. скликає загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою 
діяльність для вирішення важливих питань самоврядування гуртожитку. 

Голова студентської ради гуртожитку 

7.14. Голова студентської ради гуртожитку: 

7.15.1. організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності 
студентської ради гуртожитку; 

7.15.2. самостійно призначає, звільняє свого заступника та старост поверхів із 
числа мешканців відповідного гуртожитку; 

7.15.3. представляє інтереси мешканців гуртожитку; 

7.15.4. делегує свої повноваження заступнику; 

7.15.5. забезпечує організацію проведення засідань студентської ради 
гуртожитку; 

7.15.6. має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації 
факультетів (інститутів) та структурних підрозділів факультетів (інститутів) 
для здійснення своєї діяльності; 

7.15.7. має інші права та обов’язки, передбачені Положенням «Про 
студентське самоврядування Університету» та чинним законодавством. 

7.16. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою 
студентської ради гуртожитку його обов’язки виконує заступник. 

7.17. Відповідно до функціональних повноважень заступник Голови 
студентської ради гуртожитку координує та спрямовує роботу старост 
поверхів, веде протоколи засідань, облік виконання рішень та відповідає за 
документообіг. 

Права та обов’язки членів студентської ради гуртожитку 

7.18. Студентська рада гуртожитку має право: 



7.18.1. опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів, 
якщо вони обмежують права студентів чи ускладнюють досягнення цілей 
студентського самоврядування гуртожитку; 

7.18.2. звертатися до ректорату Університету та керівництва інститутів, 
факультетів з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, 
передбачених основними напрямами діяльності студентського 
самоврядування гуртожитку; 

7.18.3. застосовувати до порушників санкції, передбачені Положенням про 
користування гуртожитками Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого; 

7.18.4. за згодою мешканців гуртожитку здійснювати поверхневий огляд їх 
кімнат з метою контролю за дотриманням санітарних умов, відсутності осіб, 
що не мають права знаходитися у гуртожитку, невживанням тютюнових 
виробів, алкоголю та наркотичних засобів, крім винятків передбачених 
Положенням «Про користування гуртожитками Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого»; 

7.18.5. залучати представників Національної поліції та інших органів, що 
забезпечують правопорядок; 

7.18.6. ставити питання перед ректоратом, керівництвом інститутів, 
факультетів про заохочення студентів за активну діяльність в студентських 
гуртожитках; 

7.18.7. у разі виявлення членами студентської ради гуртожитку або 
адміністративним персоналом гуртожитку порушень загальної дисципліни, 
порушень умов договору або умов, що передбачені в Положенні «Про 
користування гуртожитками Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, прохати надання пояснювальних записок; 

7.18.87. інші права, що випливають з основних завдань діяльності 
студентської ради гуртожитку. 

Припинення повноважень членів студентської ради гуртожитку  

7.19. Повноваження члена студентської ради гуртожитку припиняються у 
разі: 

7.19.1. заяви про добровільне складання повноважень; 

7.19.2. відсторонення від посади за розпорядженням Голови Сенату; 



7.19.3. втрати статусу студента Університету; 

7.19.4. відсутність члена студентської ради гуртожитку без поважних 

причин більш, ніж на трьох засіданнях Ради студентського самоврядування 

факультету (інституту); 

7.19.5. смерті. 


