
 
 

СТУДЕНТСЬКА РАДА 
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання студентської ради 

19 жовтня 2016 р.    м. Лисичанськ     № 8 

 

Присутні: Голова студентської ради, перший заступник голови, заступник голови, 

секретар студентської ради, голови відділів та члени відділів. 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до складу Студентської ради Донбаського державного 

технічного університету 

2. Основні аспекти проведення Школи студентського активіста/активістки.  

3. Про початок підготовки Конференції студентів університету.  

4. Різне. 

1. Про внесення змін до складу Студентської ради ДонДТУ: 

СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В., який доповів про те, що 

є члени Студентської ради, які не мають бажання працювати в Студентській раді. 

УХВАЛИЛИ: Виключити членів Студентської ради, що не виявили бажання в 

подальшому працювати у Студентській раді. 

ПІДСТАВА: Розпорядження № 9-р. 

2. Основні аспекти проведення Школи студентського активіста/активістки. 

СЛУХАЛИ: Секретаря Кондратенко А.Ю., яка доповіла, що відповідно до 

Стратегічного плану роботи Студентської ради ДонДТУ у жовтні місяці 

необхідно провести дану школу та закріпити відповідальних спікерів за її 

проведення. 

УХВАЛИЛИ: 28 жовтня 2016 р. на базі Інноваційного центру ДонДТУ провести 

Школу студентського активіста/активістки та закріпити відповідальних спікерів 

за її проведення: Романченко Е.В. (ЗУ «Про вищу освіту»), Осьмак О.О. 

(Корупція та її види у ВНЗ), Шумський М.Р. (Тендерні закупівлі в ВНЗ та їх 

моніторинг). 

За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0. 

3. Про початок підготовки до Конференції студентів університету. 

СЛУХАЛИ: Романченко Е.В. який доповів, що 15 лютого 2017 р. спливає час 

каденції обраного Голови студентської ради і необхідно провести заходи та 

підготуватися до скликання Конференції студентів. 

УХВАЛИЛИ: Голові виборчої комісії студентів Скакуновій І.Ю. подати всі 

виборчі документи Студентській раді, підготувати шаблон протоколів зборів 

академічної групи та бюлетенів для таємного голосування для делегування на 

Конференцію. 

За – 17 Проти – 0 Утрималися – 0. 

 

 

 



 
 

4. Різне. 

Слухали: Шумського М.Р., який повідомив, про те, що Студентська рада ДонДТУ 

бере участь у проведенні свята Хеллоувіну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова студентської ради       Е.В. Романченко 

Донбаського державного  

технічного університету 

 

Секретар студентської ради      А.Ю. Кондратенко 

Донбаського державного  

технічного університету 


