
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
організаційним комітетом ІІ Всеукраїнського 
з’їзду представників органів студентського 
самоврядування вищих навчальних закладів 
України 
протокол від 22 листопада 2016 р. № 2 
 
Голова організаційного комітету 
___________________________ Новик О. О. 

 
ПОРЯДОК 

делегування представників на ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України 

 
1. Цей Порядок визначає процедуру делегування представників від органів 

студентського самоврядування на ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України (далі – З’їзд), що 
відбудеться 15 грудня 2016 р. 

2. Суб’єктами делегування представників на З’їзд є органи студентського 
самоврядування вищих навчальних закладів України. 

Не є суб’єктами делегування представників на З’їзд органи студентського 
самоврядування навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених підрозділів (в 
тому числі коледжів та прирівняних до них закладів, що перебувають у структурі 
університетів, академій, інститутів), студмістечок, гуртожитків вищого навчального 
закладу. 

Кожен суб’єкт делегування може делегувати на З’їзд одного делегата. 
3. Орган студентського самоврядування може делегувати на З’їзд особу, яка є 

студентом (курсантом) відповідного вищого навчального закладу. 
4. Рішення про делегування представника на З’їзд приймається представницьким 

або виконавчим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу, 
якщо інше не передбачене Положенням про студентське самоврядування вищого 
навчального закладу. 

5. Орган студентського самоврядування подає до організаційного комітету З’їзду 
(далі – оргкомітет) такі документи: 

1) подання про реєстрацію делегата на З’їзд за формою, що додається; 
2) рішення (протокол, витяг з протоколу) органу студентського самоврядування 

про делегування представника на З’їзд; 
3) копію чинного Положення про студентське самоврядування вищого навчального 

закладу, затвердженого в установленому порядку. 
6. Документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, надсилаються не пізніше 23 год 

59 хв 9 грудня 2016 р. до оргкомітету в електронному (сканованому) вигляді на 
електронну адресу oss.congress.2@gmail.com. 

7. На підставі поданих документів оргкомітет не пізніше 11 грудня 2016 р. приймає 
рішення про реєстрацію делегата на З’їзд чи відмову в його реєстрації. 

Оргкомітет відмовляє в реєстрації делегата на З’їзд у разі: 
1) невідповідності суб’єкта делегування вимогам пункту 2 цього Порядку; 
2) невідповідності делегата вимогам пункту 3 цього Порядку; 
3) невідповідності поданих документів вимогам пункту 5 цього Порядку.  
Це не позбавляє суб’єкта делегування права повторно подати заяву для реєстрації 

делегата на З’їзд у порядку і у строки, визначені цим Порядком.  
8. Документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, мають бути надані до 

оргкомітету у паперовому вигляді до початку проведення З’їзду. Неподання документів у 



 

 

паперовому вигляді до початку З’їзду є підставою для відмови у наданні делегатові права 
голосу на З’їзді. 

9. Рішення оргкомітету про реєстрацію делегатів З’їзду є підставою для 
формування списку делегатів З’їзду. 

10. Делегат на З’їзд може бути замінений за рішенням суб’єкта делегування не 
пізніше як за 3 дні до дня проведення З’їзду шляхом повторного надсилання до 
оргкомітету подання про реєстрацію делегата та рішення про заміну делегата, прийнятого 
органом, який делегував особу на З’їзд. 

11. Реєстрацію делегата може бути скасовано у разі виявлення оргкомітетом 
обставин, що є підставою для відмови у реєстрації делегата, але не були відомі на час 
прийняття рішення про його реєстрацію, або за поданням суб’єкта делегування, яке 
вноситься разом з рішенням відповідного органу студентського самоврядування про 
відкликання делегата. 

 
 
Відповідальний секретар 
організаційного комітету       Євстіфеєв М. І. 
 

  



 

 

ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів студентського  
самоврядування вищих навчальних закладів України 

 
ПОДАННЯ 

про реєстрацію делегата 
 

Просимо зареєструвати делегатом на ІІ Всеукраїнський з’їзд представників органів 
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України: 
 

Інформація про делегата 

ПІБ делегата  

Електронна адреса   

Контактний номер телефону  

Серія і номер студентського 
квитка або іншого документа, що 
посвідчує статус студента 
(курсанта) 

 

Інформація про суб’єкта делегування 

Назва вищого навчального закладу  

Електронна адреса вищого 
навчального закладу 

 

Поштова адреса вищого 
навчального закладу 

 

Назва органу студентського 
самоврядування, який прийняв 
рішення про делегування 

 

Реквізити протоколу засідання, на 
якому було прийнято рішення про 
делегування (дата, номер) 

 

ПІБ керівника виконавчого органу 
студентського самоврядування 

 

Електронна адреса керівника 
виконавчого органу студентського 
самоврядування 

 

 
Додатки: 
1) рішення (протокол, витяг з протоколу) органу студентського самоврядування про 

делегування представника – на ____ арк. 
2) копія Положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, 

затвердженого в установленому порядку – на _____ арк. 
 

Я, делегат на ІІ Всеукраїнський з’їзд представників 
органів студентського самоврядування вищих 
навчальних закладів України, підтверджую 
достовірність наведених даних про мене, і надаю 
організаційному комітетові З’їзду дозвіл на 
збирання, зберігання та обробку моїх персональних 
даних з метою організації і проведення З’їзду. 

Я, керівник виконавчого органу студентського 
самоврядування вищого навчального закладу – 
суб’єкта делегування, підтверджую достовірність 
наведених у цьому поданні відомостей та 
достовірність копій документів, доданих до нього. 

Підпис делегата: Підпис керівника 
виконавчого ОСС: 

 
«____»____________________ 2016 р. 


