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Роботу Чернівецького міського студентського парламенту (ЧМСП) організовує
Президія Парламенту, до складу якої входить Голова Парламенту, який одночасно є
головою Президії, перший заступник, голови комітетів (соціальний, культурно –
масовий, інформаційно – правовий (прес – служба)), секретар та депутати, які
формують комітети.
Голова Парламенту – організовує роботу Парламенту, скликає пленарні засідання і
головує на них, а також виступає від імені Парламенту, представляє його інтереси у
стосунках з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, не залежно від їх форм власності, а
також іншими юридичними і фізичними особами.
Перший заступник голови Парламенту – особа, яка обирається з числа депутатів з
подання голови ЧМСП, яка допомагає Голові організовувати роботу Парламенту,
виконує всі доручені їй обов’язки, а в разі відсутності голови ЧМСП виконує всі
обов’язки та функції Голови.
Секретар Парламенту – веде протоколи засідань Парламенту, письмово фіксує
рішення прийняті Парламентом і оформляє їх відповідним чином, виконує
доручення Голови Парламенту, а в разі його відсутності – доручення заступника
Голови ЧМСП.
Соціальний комітет – відповідає за всебічний розвиток справи соціального
забезпечення з метою якнайшвидшого задоволення соціальних потреб студентської
молоді міста Чернівці.
Культурно – масовий комітет – забезпечує культурний розвиток студентської
молоді, а також організацією різних святкових заходів та акцій.
Інформаційно – правовий (прес – служба) комітет – займається організацією
регулярного інформаційного потоку, підготовкою прес-конференцій та брифінгів,
роботою з ЗМІ, а також правовими питаннями, які безпосередньо стосуються
роботи ЧМСП.

№
з/п

Прізвище, ім’я
по батькові

Займана посада у ЧМСП та навчальний
заклад яким делегований депутат

1

Тимофєєв
Голова «Чернівецького міського
Денис
студентського парламенту»
Олександрович Національний Университет «Одеська
юридична академія»
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2

Філіпчук
Віталій
Іванович

Перший заступник голови ЧМСП
Голова міжнародного комітету
Чернівецький торговельно-економічний
інститут Київського націонльного
торговельно-економічного університету

3

Гусар Олеся
Петрівна

Секретар ЧМСП
Чернівецький державний комерційний
технікум

4

Тимофійчук
Михайло
Ярославович

Голова культурно-масового комітету
Буковинський державний медичний
університет

5

Самойленко
Євгеній
Валерійович

Голова інформаційно-правового комітету
Буковинський державний медичний
університет

6

Цвірінько
Андрій
Романович

Голова соціального комітету
Чернівецький національний університет
ім.Ю.Федьковича

7

Пох Сергій
Олексійович

Депутат ЧМСП
Чернівецький національний університет
ім.Ю.Федьковича

8

Московчук
Христина
Едуардівна

Депутат ЧМСП
Буковинський державний фінансовоекономічний університет
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9

Мангул Аліна
Валеріївна

Депутат ЧМСП
Чернівецький торговельно-економічний
інститут Київського націонльного
торговельно-економічного університету

10

Мосійчук
Василь
Петрович

Депутат ЧМСП
Буковинський державний медичний
університет

11

Семака
Анастасія
Василівна

Депутат ЧМСП
Чернівецький медичний коледж
Буковинського державного медичног
університету

12

Мікіцел
Наталія
Дмитрівна

Депутат ЧМСП
Чернівецький коледж дизайну та економіки

13

Сербін
Катерина
Сергіївна

Депутат ЧМСП
Чернівецький національний університет
ім.Ю.Федьковича

14

Курікеру
Михайло
Анатолійович

Депутат ЧМСП
Буковинський державний медичний
університет

15

Ковальчук
Анастасія
Василівна

Депутат ЧМСП
Чернівецький політехнічний коледж
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16

Немилостивий
Ігор

Депутат ЧМСП
Національний університет «Одесська
юридична академія»

17

Юрчук Ренат
Сергійович

Депутат ЧМСП
Чернівецький торговельно-економічний
інститутКиївського націонльного
торговельно-економічного університету

18

Заболоцький
Дмитро
Іванович

Депутат ЧМСП
Чернівецького факультету національного
технічного університету “Харьківський
політехнічний інститут”

19

Богдан Богдан
Дмитрович

Депутат ЧМСП
Буковинський університет

20

Муляр
Анастасія
Олександрівна

Депутат ЧМСП від Чернівецького
національного університету
ім.Ю.Федьковича
Інженерно-технічний факультет
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