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Скорочення, використанi в цьому положеннi:

ВК - виборчий KoMiTeT

ВНЗ - Виrций навччLпъний заклад

ЛДУ БХtД - Львiвський державний унiверситет безпеки життедiяльностi

ННIПтаСЗ - Навчапьно-науковий iнститут психологii та соцiаJIьного захисту

ННIПтаТБ - НавчсLпъно-науковий iнститут пожежноi та техногенноi безпеки

ННIЦЗ - Навчально-науковий iнститут цивiльного захисту

РКтаСС - Рада курсантського та студентського самоврядування

Фк - Фiнансова комiсiя

Положення про Раду курсантського та студентського самоврядування у
Львiвському дерх{авному унiверситетi безпеки життедiяльностi розроблено
вiдповiдно до законiв УкраТни uПро ocBiTy>, <Про вищу ocBiTy>>, <Настанов з

органiзацii соцiально-гуманiтарноi роботи з особами рядового i начальницького

складу та працiвниками органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту)), Статуту
Унiверситету.



РОЗДШ I. Загальнi полоrкення

У Львiвсъкому державному унiверситетi безпеки життедiяльностi (д*i

IJe Положення визнача€ засади дiяльностi, структуру, повноваження

та порядок формування органiв РКтаСС Унiверситету, а також порядок участi

студентiв та KypcaHTiB у самоврядуваннi.

1.2. Yci стуленти та курсанти, якi навчаються у цьому вищому навчаJIьному

закладi, мають piBHi права та можуть обиратися i бути обраними в робочi, дорадчi,

виборнi та iншi органи РКтаСС.

РКтаСС забезпечуе захист прав та iHTepeciB студентiв та KypcaHTiB та

Тх участь в управлiннi вищим навчалъним закладом.

1.3. Самоврядування здiйснюеться студентами та курсантами

безпосередньо i через органи курсантського та студентського самоврядування, якi

обираються шляхом прямого тасмного голосування студентiв та KypcaHTiB.

Участь у студентсьItому та курсантському самоврядуваннi

добровiльною. HixTo не може бути примушений до участi чи неучастi

студентському та курсантському самоврядуваннi.

|.4. Вiдносини органiв РКтаСС з адмiнiстрацiею Унiверситету базуються на

зааадах рiвногrравного i конструктивного партнерства, спiльного вирiшення

спiрних питань, взасмноI поваги cTopiH.

Для реалiзацii проектiв загальноунiверситетського значення,

вреryлювання iнших питанъ органи РКтаСС мають право укладати з

адмiнiстрацiсю Унiверситету вiдповiднi угоди.

1.5. Органи курсантського та студентського самоврядування Унiверситету

зобов'язанi дiяти виключно на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що

встановленi цим Положенням та iншими актами, що регулюютъ ik дiяльнiсть.

1.1.

1.б.

1.6.1.

|.6.2.

е

у

РКтаСС дiс на принципах:

колегiалъностi та вiдкритостi;

виборностi та звiтностi органiв студентського самоврядування;



1.6.З. piBHocTi права студентiв та KypcaHTiB на участь у РКтаСС;

|.6.4. незалежностi вiд впливу полiтичних партiй та релiгiйних органiзацiй;

1.б.5. самоактивностi й саморегуляцii, що формуе здатнiсть до критичностi й

самокритичностi, до прийняття самостiйних рiшень, виробляс громадянську

позицiю особистостi, почlzття вiдповiдальностi за iT реалiзацiю у дiях та вчинках;

1.6.6. комплексностi та iнтегрованостi, який передбачае наJIагодженiсть

TicHoi взасмодii та об'сднання навчального й виховного процесiв, зусиль

найрiзноманiтнiших iнституцiй та об'еднань, що причетнi до процесу виховання

та самовиховання.

L.7. VIета дiялъностi РКтаСС конкретизуеться через систему завдань:

|.1 .|. визнання й забезпечення гIрав KypcaHTiB та студентiв як гуманiстичноi

цiнностi та сдиноТ норми без будь-яких дискримiнацiй;

I.7.2, усвiдомлення курсантами та студентами взаемозв'язку прав та

вiдповiдальностi;

I.7.з. формування нацiональноi свiдомостi, виховання почуття патрiотизму,

вiдданостi у служiннi Батъкiвщинi;

Т.7.4. формування соцiаriьноТ активностi KypcaHTiB та студентiв, готовностi

взяти на себе вiдповiдальнiсть;

\.7 .5. здатнiсть розв'язувати конфлiкти згiдно з демократичними

принципами;

|.7.6, формування полiтичноi та правовоi культури, виховання поваги до

законодавства;

|.7.7. розвиток критичного мисJIення, Iцо забезпечус здатнiсть усвiдомлювати

та вiдстоювати особисту позицiю в тих чи iнших питаннях, вмiння знаходити HoBi

iдеТ та критично аналiзувати проблеми, брати участь у дебатах, вмiння

переосмислювати дii та аргументи, передбачати можливi наслiдки дiй та вчинкiв;

1.7.8. умiння визначати форми та способи своеi участi у суспiльному життi,

спiлкуватись з адмiнiстрацiею, органами влади, захищати i пiдтримувати закони

та права KypcaHTiB та студентiв;

I.1.9. формування купътурного менталiтету, сприйнятливостi до культурного

плюралiзму, загальнолюдських цiнностей, толерантного ставлення до iнших

культур i традицiй;



1.7.10. вироблення негативного ставлення до будъ-яких фор, порушеннrI

вимог до навчально-виховного процесу та дисциплiни.

РОЗДIЛ П. Структура самоврядування Унiверситету

2.|. Курсантське та студентське самоврядування здiйснюеться на piBHi

академiчноi групи (курсу), навчалъно-наукового iнституту, гуртожитку, вищого

навчального закладу (Додаток 1)1

2.2. Органи курсантського та студентсъкого самоврядування в Унiверситетi

маЮть форrу Ради та виконують обов'язки вiдповiдно до роздiлу III цього

положення.

2.3. Право на участь у дiяльностi органiв РКтаСС мають курсанти та

студенти денноi форми навчання.

2.4.

2.5.

Представницькi, виконавчi та контрольно-ревiзiйнi органи

курсантського та студентсъкого самоврядування обираються строком на один piK.

Студенти та курсанти, обранi до складу органiв курсантського та студентського

самоврядування, можутъ бути ycyHeHi з своТх посад шляхом прямого голосування

простою бiльшiстю голосiв присутнього особового складу РКтаСС.

Вибори голiв РКтаСС Унiверситету, навчально-наукових iнститутiв та

KypciB проводяться одночасно на початку травня. Точну дату проведешня виборiв

нових очiльникiв РКтаСС визначае дiючий голова РКтаСС Унiверситету.

2.5.1. Голову РКтаСС Унiверситету обирастъся шляхом прямого таемного

голосування курсантами та студентами ycix навчально-наукових iнститутiв.

2.5.2. Голову РКтаСС навчалъно-наукового iнституту обирають шляхом

прямого таемного голосування курсанти та студенти ycix KypciB у межах

навч€lJIьно-наукового iнституту.

2.5.З. Голову РКтаСС курсу обирають головою РКтаСС навчалъно-наукового

iнституту, за погодженням з керiвництвом курсу, серед найактивнiших KypcaHTiB

та студентiв ycix напрямкiв у межах курсу.

2.5.4. Кандидати на посади Голови РКтаСС Унiверситету та Голови РКтаСС

навчаJIьно-наукових iнститутiв повиннi подати своТ кандидатури не пiзнiше нiж за

14 днiв до оголошення rточатку виборчого процесу.

2.5.5. Виборчi бюлетенi затверджуе виборча комiсiя за 7 днiв до початку

виборчого процесу.



2.5.6. Вибори на посаду очiльникiв РКтаСС Унiверситету, навчаIIьно-

наукових iнститутiв проводятъся в обраних на зборах РКтаСС аудиторiях за

попередньою згодою з керiвництвом Унiверситету, навчально-наукових

iнститутiв та KypciB вiдповiдно.

2.5.7. Оприлюднення результатiв виборiв нових очiлъникiв РКтаСС

проводиться одночасно iз звiтом голови РКтаСС Унiверситету про резулътати

дiяльностi за попереднiй piK.

2.5.8. Щень звiту голови РКтаСС Унiверситету вважасться днем складання

його повноваяtень та зайняття посади новообраних очiльникiв РКтаСС

Унiверситету та Навчально-наукових iнститутiв вiдповiдно.

2.5.9. Передача повноважень та матерiальних цiнностей новообраним

очiльникам РКтаСС вiдбуваеться упродовж 10 днiв пiсля звiту голови РКтаСС

Унiверситету.

2.5.10. У разi, коли голова РКтаСС Унiверситету/Навчально-наукового

iнституту завершив навчання, був вiдрахований, знятий з посади достроково чи за

власним бажанням або з iнших причин залишив посаду, то РКтаСС повинна

затвердити нову тимчасову кандидатуру з числа членiв РКтаСС та оформити це

вiдповiдним протоколом.

2.5.||. Тимчасово призначений очiлъник Ради певного рiвня зобов'язаний

виконувати покладенi на нього обов'язки до проведення наступних виборiв

вiдповiдно до цього положення.

2.6. Органiзацiя проведення виборiв покладаеться на очiльникiв Ради,

вiдповiдно на голiв РКтаСС Навчально-наукових iнститутiв та на голову РКтаСС

Унiверситету.

2.7. Очiльникам РКтаСС забороняеться органiзовувати виборчий процес у

випадку подачi заявки на участь у виборах на наступний TepMiH. Иого обов'язки

зобов'язана виконати особа з-помiж представникiв Ради, яка обрана на засiданнi

РКтаСС та затверджена протоItолом цього засiдання.

2.8. Систему органiв РКтаСС Унiверситету складають:

2.8.|. РКтаССнавчально-науковихiнститутiвУнiверситету;

2.8.2. виборча комiсiя РКтаСС (далi - ВК);

2.8.З. фirrансова комiсiя (далi - ФК);

2.8.4. iнiцiативна |рупа.



РОЗДIЛ ПI. Повноваження та зобов'язання

3.1. Повноваження та зобов'язання РКтаСС:

З.1.1. б.ре участь в управлiннi вищим навчальним закладом у порядку,

встановленому Законом Украiни <Про Вищу ocBiTy> та Статутом Унiверситету;

З.|.2. захищае права та iнтереси студентiв та KypcaHTiB, якi навчаються в

ЛДУ Б}КД;

3.1.З. б.ре участь в обговореннi та вирiшеннi питань удосконаJIення

освiтнього процесу, науково-дослiдноТ роботи, призначення додаткових

соцiальних стипендiй, премiй та iнших грошових винагород, органiзацiТ дозвiлля,

оздоровлення, побуту та харчування;

З.1.4. визначае квоту KypcaHTiB та студентiв, якi беруть участь у виборах

керiвника навчального закладу (ректора Унiверситету);

З.1.5, проводить органiзацiйнi, просвiтницькi, HayKoBi, спортивнi, оздоровчi,

виховнi та iншi заходи;

3.1.6. бере участъ у заходах (процесах) ,цодо забезпечення якостi вищоТ

освiти;

З.Т.7 . делегус своiх представникiв до робочих, консультативно-дорадчих

органiв;

З.1.8. приймае акти, що регламентують Тх органiзацiю та дiяльнiсть;

3.1.9. бере участь у вирiшеннi питань забезпечення наJIежних побутових

умов проживаFIня студентiв у гуртожитках та органiзацiТ харчування KypcaHTiB;

3.1.10. розпоряджа€ться коштами та iншим майном, що перебувають на

балансi та банкiвських рахунках РКтаСС;

З.1 . 1 1 . вносить пропозицii щодо змiсту навчальних планiв i програм;

З.|.|2. вносить пропозицiТ rцодо розвитку матерiальноi бази вищого

навч€Lпьного закладу, у тому числi з питань, lцо стосуIоться побуту та вiдпочинку

студентiв та KypcaHTiB;

3. 1 . 13, веде спiвпрацю, укладас угоди про сrriвпрацю з органами

студентського самоврядування iнших ВНЗ, громадськими органiзацiями (KpiM

полiтичних та релiгiйних);

3.1.14. делегуе представникiв на рiзнi BceyKpaiHcbKi та регiональнi заходи;

З.1.15. мас право оголош]увати акцii протесту;



3.1.16. ма€ право використовувати piзHoMaHiTHi благодiйнi та фiлантропiчнi

органiзацiТ та фонди для пiдтримки виховних заходiв, KoHKypciB, ceMiHapiB,

тренiнгiв, надання грантiв для розробки науково-методичних матерiалiв,

посiбникiв, пiдручникiв, фiнансовоТ пiдтримки публiкацiй тощо.

3.2. За погодженням з РКтаСС Унiверситету приймаються рiшення про:

З.2.|. вiдрахування студентiв чи KypcaHTiB з вищого навчалъного закладу та

ix поновлення на навчання;

З.2.2. переведення осiб, якi навчаються у вищому навчаJIьному закладi за

державним замовленням, на навчання коштом фiзичних (юридичних) осiб;

З.2.З. переведення осiб, якi навчаютъся у вищому навчальному закладi

коштом фiзичних (юридичних) осiб, на навчання за державним замовленням;

З.2.4. призначення начальникiв кафедр, заст5rпникiв директора iнституту,

першого проректора Унiверситету;

З.2.5. поселення осiб, якi навчаються у вищому навчальному закладi, у

гуртожиток i виселення ix iз гуртожитку;

З.2.6. затвердження правил внутрiшнього розпорядку вищого навч€шьного

закладу в частинi, що стосуеться осiб, якi навчаютъся;

З.2,7. дiялънiсть гуртожиткiв для проживання осiб, якi навчаються в

Унiверситетi.

3.3. Повноваження представницьких органiв РКтаСС

З.З.1. Повноваження голови РКтаСС Унiверситету:

3.3.1.1. обирають з-помiж KypcaHTiB, студентiв та слухачiв, якi навчаються на

деннiй формi навчання, курсанти та студенти Унiверситету;

З.З.|.2. представляс iнтереси РКтаСС без окремого доручення, зокрема у

вiдносинах iз адмiнiстрацiею Унiверситету, iншими унiверситетами

(структурами), пiдприсмствами, органiзацiями, установами;

З.3.1.3. координуе дiяльнiсть РКтаСС;

З.З.|.4. скликае плановi та позаплановi засiдання РКтаСС;

З.3.1.5. вiдповiдае за реалiзацiю планiв дiяльностi;

З.З.1.6. затверджус протокоJIи та irrшi I{ормативнi документи, приймае рiшення

про порядок виконання встановлених функцiй його заступниками, головами

Навчально-наукових iнститутiв, вiддiлiв та iншими керiвниками структурного

апарату РКтаСС Унiверситету;



З.З.|.7 . веде фiнансовий облiк спецiального фонду та розпоряджаеться

загальним фондом РКтаСС, згiдно з пунктом 4,6 та 4,10 роздiлу IV цього

Положення;

3.3.1.8. вносить своi пропозицii до адмiнiстрацii та керiвництва пiдроздiлiв

Унiверситету з питань IlавчаJIъноi, науковоТ та культурноТ дiяльностi KypcaHTiB та

студентiв;

3.3.1.9. контролю€ проведення виборiв членiв-представникiв РКтаСС на

нижчих рiвнях РКтаСС;

3.З.1.10. бере участь в органiзацii мiжвузiвсьttих та мiжнародних зв'язкiв;

З.3. 1 . 1 1 . особисто признача€ на посаду своiх заступникiв;

З.З.|.|2. мас право, у разi невиконання представником самоврядування

покладених на нього завдань, знiмати з посади будь-якого члена самоврядування;

З.3.1.13. iнiцiюс дисциплiнарнi, HayKoBi, культурно-масовi, спортивнi, оздоровчi

та iншi заходи;

З.З.1.14. здiйснюс iншi повноваження, передбаченi цим Положенням та iншими

актами.

З.З.2. Повноваження заступникаголовиРКтаСС Унiверситету:

З.З.2.I. призначас з-помiж KypcaHTiB, студентiв та слухачiв, якi навчаються на

деннiй формi навчання, безпосередньо голова РКтаСС Унiверситету;

З.З.2.2. с безпосереднiм керiвником для всього складу РКтаСС;

З.З,2.3. контролIое Bci органи РКтаСС Унiверситету;

З.З,2.4, за вiдсутностi голови РКтаСС або неможливостi виконання ним своiх

повноважень виконуе повноваження голоl]и РКтаСС, зокрема веде засiдання

РКтаСС, на якому вiдсутнiй голова, пiдписуе прийнятi на них рiшення та

протоколи таких засiдань;

З.З,2.5. виItонуе oKpeMi доручення РКтаСС та iT голови, а також сприяс головi

РКтаСС у виконаннi його повноважень;

З.З.2.6, вносить проект змiн до нормативних документiв та с головним

рецензентом нормативних документiв РКтаСС;

З.З.2.7 . контролюс дiловодство РКтаСС Унiверситету;

З.З.2.В. контролюс розмilцення iзберiгання iнформацii в мережi iHTepHeT;

З.З.2.9. здiйснюс iHшri повноваження, передбаченi цим Положенням та iншими

актами.



З.З,З. Повноваження голови вiддiлу iнформацiТ та зв'язкiв з громадськiстю:

3.З.З.|. призначають шляхом загального голосування представникiв РКтаСС;

З.З.З,2. здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу i несе персоналъну

вiдповiдальнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань i обов'язкiв,

перелбачених цим Положенням;

З.3.3.З. вживас заходiв щодо удосконалення органiзацii та пiдвищення

ефективностi роботи органiв РКтаСС ;

З.З.З.4. за дорученням голови РКтаСС представляс iнтереси Ради в

структурних пiдроздiлах Унiверситету, iнших установах та органiзацiях у межах

своеi компетенцiТ;

З.З.З.5. за дорученням голови РКтаСС розгляда€ пропозицiТ, заяви громади

Унiверситету, громадських об'едIIань вiдповiдно до компетенцiТ вiддiлу;

З.З.З.6. контролюс висвiтлення повсякденноТ дiяльностi органiв РКтаСС;

З.З.З.7. координус дiяльнiсть органiв РКтаСС щодо iнформування громади

Унiверситету з питань, що належатъ до сфери ix управлiння, роз'яснення завдань з

iнформацiйноТ полiтики, допомоги в пiдготовцi вiдповiдних матерiалiв для преси

та iнформацiйного кан€Lлу Унiверситету;

З.З.3.8. забезпечус взасмодiю Ради з iншими ВНЗ та громадськими

органiзачiями:

З.З.З.9. виконус yci накази та доручення голови РКтаСС;

З.3.3.10. здiйснюс контроль за веденням дiловодства, зберiгання документiв i

справ вiддiлу.

З.З.4. Повноваження головивiддiлукультурно-масовоТроботи:

З,4.4.|, призначаIоть шляхом загального голосування представникiв РКтаСС;

З.4.4.2. бере участъ у формуваннi та забезпеченнi реалiзацiТ полiтики РКтаСС у

сферi культури;

З.4,4.З, розробляе поточнi плани та бере участь у пiдготовцi перспективних

положень та планiв проведеFIня культурних та розважалъних програм (заходiв);

З.4.4.4. координус проведення культурно-масових заходiв;

З.4.4.5. готус матерiали щодо вiдзначення нагородами та грамотами KypcaHTiB

та студентiв за BIlecoK у розвиток культури Унiверситету;

З.4.4.6. органiзовуе проведення засiдань, ceMiHapiB, конференцiй з вiдповiдних

питань;



З.4.4.7 . бере участъ у розробленнi нормативних та органiзацiйно-методичних

документiв;

З.4.4.В. координуе оргаFIи РКтаСС та громаду Унiверситету стосовно

молодiжних культурно-масових заходiв у MicTi;

З.4.4.9. виконуе yci накази та доручення голови РКтаСС;

З.4.4,|0. здiйснюе контроль за веденням дiловодства, зберiганням документiв i

справ вiддiлу.

З.З.5. Повноваження секретаря РКтаСС:

З.З.5.1. признача€ голова PI{TaCC Унiверситету;

З.З.5.2. оформля€ протоколи засiдань та витяги з них, плани дiяльностi та звiти;

3.З.5.З. готуе за вказiвкоIо голови РКтаСС i узгодженням з iншими органами

Ради проекти окремих розпоряджень, довiдок, листiв, вiдрядних посвiдченъ та

iнших документiв;

З.З.5.4. вiдповiдас за збiр дiловоТ iнформацiТ i iT реферування вiдповiдно до

завдань голови РКтаСС;

З.З.5.5. веде монiторинг електронноТ скриньки звернень та пропозицiй РКтаСС;

З.З.5.6. контроль за святковими i lовiлейними датами;

З.З.5.7 . виконуе Bci накази та доручення Голови РКтаСС Унiверситету;

3.3.5.8. вiдповiда€ за подання документацiТ (плани, звiти, протоколи) РКтаСС.

З.4.|. Повноваження голови РКтаСС гуртожитку студентiв:

З.4.2. призначають з-помiж представникiв РКтаСС, якi навчаються на деннiй

формi навчання ЛДУБЖД та проживають у гуртожитку;

З.4.З. представля€ iнтереси студентiв ЛДУБЖЛ, якi проживають у

гуртожитку;

З.4.4. вносить своТ пропозицiТ до адмiнiстрацii та органiв РКтаСС з питань

навча-ltьноТ, науковоТ та культурноТ дiяльностi KypcaHTiB та студентiв;

З.4.5. спiвпрацtое i перiодично зустрiчасться зi студентами ryртожитку для

доведення iнформацiТ або заслуховування питань, проблем чи зауваженъ якi

могли виникI-Iути у студентiв.

Повноваження та зобов'язання виконавчих та контрольно-ревiзiйних органiв

3.5. Повноваження та зобов'язання ВК:

3.5.i. ВК (виборчий rtoMiTeT) -тимчасова Irомiсiя з питань органiзацiТ та

проведення виборiв до органiв РКтаСС, яка складаеться з членiв РКтаСС або



iнших KypcaHTiB та студентiв ЛЩУБ}КЩ, якi не виявили бажання брати участь у

виборах.

З.5,2. Виборчийкомiтет:

З.5.2.1. приймас рiшення про вiдкликання всього складу чи окремих членiв

РКтаСС вiдповiдно до llункту 2.4 роздiлу II цього Положення;

З.5.2.2. визначас фор*у реестрацiйних бланкiв, форrу зразкiв заяв, виборчих

заяв та ix захист;

З.5.2.З. приймае та ре€струс заяви на участъ у виборах до РКтаСС;

З,5.2.4. готуе та затверджуе Bci необхiднi для виборчого процесу документи

(виборчi бюлетенi, заяви) подання та iншi);

З.5.2.5. приймае та розглядас скарги, Iцо стосуютъся виборчого процесу;

З.5.2.6. безпосередньо проводить вибори;

З.5.2.7. видае виборчi бюлетенi (Щодаток 6);

З.5.2.8. утворюс спецiальнi виборчi дiлъницi, rцо iснують на тимчасовiй ocHoBi

для кожного структурного пiдроздiлу, вiдповiдно до пункту 2.4.6. роздiлу II цього

Положення;

З.5.2.9. призначас своiм рiшенням вiдповiдального за виготовлення виборчих

скриньок та ix розмiщення;

З.5.2.10. складае списки виборчiв, ik перевiряе та уточнюс;

З.5.2.||. ресстру€ спостерiгачiв вiд Навчалъно-наукових iнститутiв;

З.5.2.|2. визнача€ послiдовнiстъ , голосування структурних пiдроздiлiв

Унiверситету;

З.5.2.|З. веде пiдрахунок голосiв;

З.5.2.14. подае результати виборiв вiдповiдальним за проведення виборiв особам

з-помiж РКтаСС.

3.6. Повноваження та зобов'язання фiнансовоi KoMicii

З.6.1. Фiнансова комiсiя (далi - ФК) е спецiальним контролъно-ревiзiйним

органом курсантського та студентсъкого самоврядування, який обирають на

засiданнi РКтаСС на один piK (Щодаток 2).

З.6.2. Що складу ФК входять не бiльше З членiв, якi мають право бржи участь

у самоврядуваннi в порядку, який не суперечить законодавству (голова ФК та 2

члени ФК). Обрання членiв ФК вiдбувасться на черговому засiданнi РКтаСС, яке

проводиться на початку 2 семестру, шляхом делегування кандидатiв, якi висунули



своТ кандидатури на загальних зборах РКтаСС Навчально-наукових iнститутiв або

за декiлька днiв до iх проведення.

З,6.З. Обрання членiв ФК може переноситися на iншi черговi засiдання

РКтаСС iз зазначенням причини та крайнього TepMiHy, до якого мае бути

проведення обрання у протоколi.

З.6.4. Вiдповiдалънiсть за проведення обрання складу ФК покладаеться на

голову РКтаСС та його заступникiв.

З.6.5. Голова РКтаСС та його заступники несутъ вiдповiдальнiсть перед

студентами (курсантами) за невиконання покладених на них завдань.

З.6,6. Не можуть бути делегатами до ФК члени РКтаСС та ВК.

З.6.]. Члени ФIt через перевищення cBoik службових повноважень можутъ

бути вiдкликанi засiданням РКтаСС iз одночасним обранням на BaKaHTHi посади

нових членiв,

З.6.8. Що повноважень ФК на!.Iежить здiйснення контролю за станом

використання майна та виконання бюджету органiв курсантського та

студентсъкого самоврядування в порядку, встановленому вiдповiдним актами.

З.6.9. У разi виникнення питань lцодо поданого РКтаСС фiнансового звiту

ФК мае право вимагати вiд голови PI{TaCC подання упродовж двох тижнiв

вiдповiдних письмових пояснень.

З.6.10. У разi ненадання таких поясненъ або якrцо ФК дiйде висновку про

недостовiрнiсть викладених у них вiдомостей, вона складас свiй висновок, який

пiдлягае оприлюдненню на офiцiйних cTopiHKax та блогах РКтаСС.

З.6.11. У разi необхiдностi ФК мас право iнiцiювати спiльнi з адмiнiстрацiею

Унiверситету перевiрrtи фiнаrrсовоi дiяльностi органiв курсантського та

студентського самоврядування Унiверситету. У такому разi члени ФК

включаються до складу KoMicii, яка проводить таку перевiрку.

З.6.|2. ФК провадить свою дiялънiсть у формi засiдань та перевiрок фiнансовоТ

дiяльностi РКтаСС. Рiшення на засiданнях ФК вважаIоться прийнятими, якщо за

iх прийняття проголосували не менш як два члени ФIt.

3.6.1З. Повноваження члена ФК припиняIоться у разi:

З.6.13.1. складання повноважень за власним бажанням;

З.6.|З.2. припинення навчання в ЛЩУБ}КЩ;

З.6.1З.З. надання членовi академiчноТ вiдпустки.



3.8. Голова PI{TaCC та його заступники можуть перебувати на посадi не

бiльш як два строки.

3.9. Голова PI{TaCC може бути достроково вiдкликаний з посади за

рiшенням PI{TaCC вiдповiдно до пункту 2,4 роздiлу II цього Положення. У такому

випадку до обрання нового голови РКтаСС викоцання його повноваженъ

покладаеться на заступника голови PI{TaCC.

3.10. З припиненням особою навчання в ЛЩУ БЖД припинясться iT у{асть в

РКтаСС.

3.11. Що виконавчих органiв PI{TaCC входять:

З. 1 1 .1 . Вiддiл iнформацii та зв'язкiв з громадськiстю (I вiддiл);

з.Т|.2. Вiддiл культурно-масовоi роботи (II вiддiл);

З.11.1. ПовноважеFIня та зобов'язання I вiддiлу (iнформацii та зв'язкiв з

громадськiстю):

3.1 1.1.1. забезпечуе прозорiсть та вiдкритiсть у дiяльностi органiв РКтаСС,

висвiтлення питань роботи Ради та iT органiв, iх позицiТ з актуальних питанъ перед

громадою Унiверситету;

3.11.1.2. сприя€ оперативному iнформуванню студентiв та KypcaHTiB про роботу

органiв РКтаСС, прийняття Радою суспiльно значущих рiшень;

З.11.1.З. розглядас документи та зверIIенця, що надiйшли до РКтаСС з питань

iнформацii та преси, готуе щодо них аналiтичнi, довiдковi матерiали та

пропозицiТ;

З. i 1 . 1 .4. бере участь у засiданнях, конференцiях, ceMiHapax та iнших заходах, якi

проводяться в Унiверситетi та за його межами за участIо та сприянням РКтаСС;

3.11.1.5. iнiцiюе створеFIIIя програм та tlроек,гiв дJIя iнформацiйного каналу

Унiверситету з iнформацiйно-аналiтичItого висвiтлення дiяльностi органiв

РКтаСС з метою ix популяризицiТ, використовуе Bci доступнi засоби комунiкацii

для формування позитивFIого iмiджу органiв РКтаСС;

З.1 1 . 1 .6. надае пропозицiТ головi Ради та iншим органам РКтаСС щодо

розмiщення на офiцiйних cTopiHKax iнформацiйних матерiалiв;

З.|\.|.7. перевiряе та готуе iнформацiйнi матерiали для офiцiйних cTopiHoK та

блогiв РКтаСС;

3.11.1.8. розробляс, готус i здiйснrос випуск рекламно-iнформацiйних та

iмiджевих видань, якi створюють позитивIJий iмiдж дiяльностi органiв РКтаСС та



сrтрияють розвитку Тх зв'язкiв з громадськiстю: грамот, fIодяк, буклетiв,

iнформацiйних бюлетенiв, брошур, к€Lлендарiв, бiлбордiв тощо;

3.11.1.9. веде монiторинг та вiдбiр актуальних проектiв, грантiв, конференцiй,

форумiв та iнших можливостей для молодi з метою пiдвищення культурного та

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня KypcaHTiB та студентiв Унiверситету;

3.11.1.10. забезпечуе функцiонування системи гtостiйного монiторингу HacTpoiB

KypcaHTiB i студентiв Унiверситету шляхом проведення соцiологiчних дослiджень

та опитувань з питань якостi освiтнього процесу, побуту та дозвiлля;

З.|I.2. II вiддiл (культурно-масовоТроботи):

З.|L2.1. вносить пропозицii щодо органiзацii культурно-просвiтницькоi

дiяльностi студентiв та KypcaHTiB Унiверситету;

З.||.2.2. розробляс плани, положення та iншi нормативнi документи щодо

проведення спортивних та культурно-масових заходiв;

З.||.2.З. проводить культурно-масовi заходи;

3.|1,.2.4. створюс умови для збереження i примноження культурного потенцiалу

KypcaHTiB та студентiв;

З. 1 1 .2.5. розробляе та готус звiти про дiяльнiстъ вiддiлу;

З.l|.2.6. здiйснюс контроль за документацiсtо свого напрямку.

3.12. РКтаСС навчаJIьно-наукових iнститутiв органiзовуютъ роботу в

iнститутах вiдповiдно до положення про РКтаСС, яке не суперечить

законодавству УкраТни та Статуту ЛЛYБ}КД.

3.13. Iнiцiативна група - оперативне, короткострокове об'сднання KypcaHTiB

та студентiв ЛДУБХtД, створене задля досягнення конкретноI цiлi згiдно з

iнтересами KypcaHTiB та студентiв.

З.l З.1 . Вимоги та умови створення IнiцiативноТ групи.

Iнiцiативна група створю€ться для реалiзацiТ конкретноТ одноразовоТ

iнiцiативи (заходу) на короткостроковий заздалегiдь визначений перiод.

РКтаСС зобов'язана розглянути пропозицiю Iнiцiативноi групи на

найближчому засiданнi.

Iнiцiативна група рееструеться в протоколi на засiданнi РКтаСС. У
протоколi TaKorK обов'язково вказуеться:

3.13.1 .1 . Назва Iнiцiативноi групи;

З.|З.|.2. мета (iнiцiатива) i доцiлънiстъ створення IнiцiативноТ групи;



З.13.1.3. строк, на який створена Irriцiативна група;

З.l3.1.4. перелiк членiв i голова IнiцiативноТ групи.

З.t3.2. Строк досягнення поставленоi цiлi i с строком, на який створена

Iнiцiативна група.

З.13.3. При peccTpauii IнiцiативноТ гругrи до протоколу дода€ться повна Схема

(План, Сценарiй) заходу (iнiцiативи), Бюджет заходу (iнiцiативи) Td, за

необхiдностi, Подання до PI{TaCC на надання матерiально-технiчноТ допомоги або

iншоТ реальноТ допомоги вiд РКтаСС та Унiверситету.

З.|З.4. Рiшення РКтаСС обов'язково повинно бути обrрунтованим.

3.|4. Яrсщо представник РКтаСС здiйснтос вагомий особистий внесок у

розвиток самоврядування, вагомо сприяе його дiяльностi, виконус активну

роботу, РКтаСС може нагородити його званням Почесного представника РКтаСС.

3.14.1. PI{TaCC приймае рiшення про нагородження осiб, якi сприяли

виконанню статутних завдань протягом не менш нiж 9 мiсяцiв, у почеснi

представники РКтаСС на пiдставi рекомендацiТ не менше нiж двох членiв

самоврядування. Почеснi представники мають право брати участь у засiданнi

РКтаСС з правом дорадчого голосу HaBiTb пiсля завершення навчання у ВНЗ.

3.15. У своТй дiяльностi РКтаСС керу€ться законодавством УкраТни,

Статутом ЛДУБ}КД та Положенням про Раду курсантського та студентського

самоврядування Львiвського державного унiверситету безпеки життсдiяльностi.

4.1.

РОЗДIЛ IY. Фiнансова oclloвa

Фiнансовою основою органiв курсантського та студентського

самоврядуваIIIIя с загалыIий,га спецiальгtий фоrrди PI{TaCC.

4.1.1. Що загального фонду РКтаСС належать кошти, визначенi вченою радою

ЛДУБЖЛ в розмiрi не менш як 0,5 вiдсотка власних надходженъ, отриманих

вищим навчальним закладом вiд основгlоi дiяльностi.

Сума вiдрахувань розраховуеться фiнаr-лсовим KoMiTeToM, виходячи iз

затвердженоТ суми кошторису на основну дiяльнiсть (Класифiкацiя доходiв

бюджету - 25010100 <Плата за послуги, шIо надаютi,ся бюджетними установами

згiдно з Тх основною дiяльнiстю>) та нормативу, затвердженого ЗУ кПро вищу

ocBiTy> ст.40 п. 10.;



4.|.2. Що спецiаJIъного фо*rду РКтаСС належать членськi внески студентiв i

KypcaHTiB (oKpiM сирiт, представникiв багатодiтних сiмей, учасникiв бойових дiй

та дiтей, батьки яких е учасниками АТО), розмiр яких встановлюсться на

засiданнi РКтаСС у присутностi членiв ФК. Розмiр щомiсячного чJIенського

внеску однiсТ особи не може перевищувати 1 вiдсотка (|%) прожиткового

MiHiMyMy, встановленого законом. Щомiсячний внесок курсанта/студента

ЛДУБЖД становить 10 грн, отже рiчний внесок - 100 грн.

4.2. Збiр членських BHecKiB проводиться з вересня по }ковтень поточного

навчального року за наведеною схемою (!одаток 3), 50О/о з отриманих коштiв вiд

членських BHecKiB голова курсу Навчально-наукового iнституту вiдраховуе

РКтаСС ЛДУБХ{Д , 50ОА РКтаСС вiдповiдному Навчально-науковому iнституту.

4.3. Збiр коштiв на курсах проводить голова РКтаСС курсу. Загалъна схема

фiнансування РКтаСС проводиться за наведеною схемою

4.4. Зберiгання iнститутських коштiв, проведення виплат та контроль за

правильнiстю оформлення необхiдних для виплати документiв здiйснюе голова

РКтаСС Навчально-наукового iнституту.

4.5. Зберiгання унiверситетських коштiв, проведення виплат та контролъ за

правильнiстю оформлення необхiдних дпя виппати документiв здiйснюе голова

РКтаСС ЛДУБХtД та члени фiнансовоТ KoMiciT. Кошторис фiнансування (Щодаток

4) складас РКтаСС самостiйно та подас фiнансовiй KoMiciT до З0 жовтня поточного

навчалъного року.

4.6. Кошти зберiгаються готiвкою (у сейфах) або на рахунку в банку. У разi

втрати коштiв, вiдповiдальнiстъ несе голова РКтаСС Навчально-наукового

iнституту чи голова РКтаСС Унiверситету вiдповiдно.

4.7. OcHoBHi вимоги до статей кошторису РКтаСС: кошти зi спецiального

фоrду розподiляIоть у вiдсотковому (%) значеннi за такими напрямами:

Культурно-масова дiяльнiсть ;

Наукова дiяльнiсть;

Спортивно-масова дiяльнiсть ;

Благодiйнiстъ;

Зовнiшнi зв'язки;

Матерiально-технiчне забезпечення.

4.7.I.

4.7.2.

4.7 .з.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.



4.8. PI{TaCC може вносити пропозицiТ щодо внесення чи виключення з

кошторису статей витрат, змiнювати суми витрат у буль-який час, затвердивши

змiни до кошторису на загальних зборах (2lЗ вiд усього складу РКтаСС).

4.9. Порядок здiйснення виплат за кошторисом:

4.9.|. Пiсля погодження та затвердження кошторису члени РКтаСС мають

право розгIоряджатися видiленими Iм коштами.

4.9.2. Лля проведення виплат iз загального фо"ду кошторису РКтаСС

виносить вiдповiдне рiшення, складае протокол та звертаеться до ректора з

проханням провести дану оплату. Оплата здiйснrое],ься на пiдставi розпорядження

ректора, протоколу засiдангIя РКтаСС, наказу та пакету документiв, необхiдних

для проведення таких виплат.

4.9.З. Для проведення виплат зi спецiального фоrrду кошторису РКтаСС

виносить вiдповiдне рiшеннrl, складае протоItол, та самостiйно гIроводить таку

оплату.

4.9,4, !ля отримання коштiв на проведення рiзнопланових заходiв голова

РКтаСС курсу заJ калеFIдарних днiв повiдомляс голову РКтаСС навчально-

наукового iнституту. Голова РКтаСС навчально-наукового iнституту проводить

голосування серед представникiв РКтаСС навчально-наукового iнституту та, у

разi якщо бiльш нiж половина проголосус за видiлення коштiв, самостiйно

проводить виплату. У протилежному випадку видiлення коштiв не проводиться.

4.9.5. Пiсля проведенЕIя заходу протягом одного дня голова курсу звiтус

головi iнс,гитуту про розмiр фактичних витрат (rru ocHoBi офiцiйних

документiв про закупiвлtо та розписки голови курсу при вiдсутностi офiцiйного

документа). Залишок коштiв повертасться на баланс РКтаСС Навчально-

наукового iнституту.

4.9.6. Для проведенFIя itlститутського заходу голова РКтаСС Навчалъно-

наукового iнституту вносить таку пропозицiю на зборах РКтаСС Навчально-

наукового iнституту, складас протокол та за згоди бiльшостi проводитъ оплату.

4.9.7. Залишок коштiв Сгrецiального фоrrду поточного бюджетного року, якi

не були використанi PI{TaCC Навчально-наукового iнституту, РКтаСС

Унiверситету, переходить у наступний бюджетний piK.

4.10. Контроль за виплатами кошторису.



4.10.1 Проведення виплат та контроль за правилъFIiстю оформлення

необхiдних для виплати документiв здiйснюе голова PI(TaCC Унiверситету та

голова PItTaCC Навчально-FIаукоl]ого iнституту вiдповiдно.

4.|0.2 Голова PI{TaCC Унiверситету та голова РКтаСС Навчально-наукового

iнституту вiдповiдно пiсля закiнчення навча-пьного (за потреби бюджетного)

року публiчно звiтують про виконання статей кошторису.

4.10.3 Звiт про виконання кошторису фiнансування РКтаСС за пiдсумками

бюджетного року затверджус вчена рада Унiверситету, пiдписус голова РКтаСС

Унiверситету.

РОЗДIЛ Y. Прикiнцевi положенпя

5.1. Адмiнiстрацiя вищого навчального закладу не ма€ права втручатиQя в

дiяльнiсть РКтаСС.

5.2. Керiвник вищого навчального закладу забезпечуе належнi умови для

дiяльностi органiв студе[Iтсъкого самоврядування (надае примiщення, меблi,

оргтехнiку, забезпечус телефонним зв'язком, постiйним доступом до IHTepHeTy,

вiдводить мiсця для встановлення iнформацiйних стендiв тоrцо), про що

укладаеться вiдповiдна угода.

5.3. Керiвництво KypciB забезпечус присутнiсть усього особового складу

РКтаСС на засiданнях, конференцiях та нарадах.

5.4. Положення не може бути змiнене, якцIо TaKi змiни передбачають

скасування та обмеження прав i свобод KypcaHTiB та студентiв.


