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роздIл 1
зАгАльнI поло}ItЕннrt

tr.1. Вiдповiдно до cTaTTi 4I Закону УкраТни <l1po фахову передвищу
ос;тзiту> (Nь 2745-VIII вiд 06.06.2019), студlентське самоврядуваЕтr,Iя у Фаховому
tt .lтедцтti економiКи та бiзНесу flнiПровськоГо нацiоНаJIьноI,О унiверсИ'I'ет1, iMeHi
().1tсlс:я I-ончара с невiдl'емною частиною громадського самоврядування коледжу.
|.2. У свотй лiялъностi органи студентського самоврядування керуються

Ксlнсти,гуцiсю Украiни, Законом УкраIни uПро фахову передвищу ocBiTy>>,
нормативними документами MiHicTepcTBa освiти УкраТни, Положенням про
коJIелЖ та Положенням про студентське самоврядування у Фаховому коледжi
eKolToMiKи ^га бiзнесУ ,Щнiпровського нацiоналъного унiверситету IMeHi олеся
i'оIiчара (далi - Положенням).
та 1нтересlв
1 .з. Студентсъке самоврядуваFIня забезпечуе захист прав
с.гудентiВ, Тх навчання та побут, а такох{ iх участь в управJIiннi коледжем.
1.4. Студентське самоврядування об'сднуе Bcix студентiв колед}ку.
i.5. Yci студенти, якi навчаються у Фаховому коледя<i економiки та бiзнесу
/{гrirлровського нацiонального унiверситету iMeHi олесЯ Гончара (далi
,га можуть обиратисяl у оргаfiи с,гуi(еi{,гСLкоI-О
lKo;ilc:/tжi), мо{о,гь 1эiBrTi гIрава
саl\{()lЕря/]увашня"

1.6. Студентське самоврядування здiйснюсться студеrттами безпосередньо

череЗ органИ студентського самоврядування,
тасмного голосування студентiв.

i

якi обираютъся шJIяхом прямого

. Органи

студентсъкого самоврядування сприяють органiзацii
навчальнот, науковот, культурно-просвiтницькот, спортивно-масовоi: та iншоi
1.7

дiяльностi за участю студентiв коледжу.
1.8. Органи студентсъкого самоврядування користуються всебiчною
tтiдтримкоtо i допомогою адмiнiстрацiТ i викладачiв коледжу у вирiшеннi
1IитаIIь забезпечення документацiсю, примiщенням, обладнанням та коштами.
1.9. Студентське самоврядування здiйснюсться на piBHi академiчноТ групи,
вilzцzцi:шелrllя, гуртожитку, коледжу.
1" 10. Органи студентського самоврядува}iня дiю,гь на принципах:
- дlоброrзiльностi, колегiальностi, rзiдкри,гост,i,
,- виборностi,га звiтностi;
- piBHocTi праВ студентiВ коледжУ на участь у студе}Iтському
самоtsрядуваннi;
- незалежностi вiд впливу полiтичних партiй та релiгiйних органiзацiй;
- академiчноТ доброчесностi.
коледжi с старостат,
1.11. Органами студентського самоврядування
с,гудентсъка рада коледжу та рада гуртожитку.

|.|2, Органи

у

студентського самоврядування обираються таемним
1*11Jiосугjанням у кiлькостi 10 вiдсоткiв студентiв коледжу строком на олин piK.
с,гу7-центи, обранi до складу органiв студентського самоврядування, можуть
б;,uliи ycyHeHi iз cBoik посад за результатами загаJIьноl,о та€много I,оJIосування
сl,гу2iен,гiв. /lля iнiцiкlвання такого голосування rrотрiбно зiбра,ги пiдгtиси не
i\{c]Lii{{ як l0 вiдссlткiв студентiв коледжу.

.13. Голоtsа стулентськоi ради та його застуII}Iики мо}куть rrеребуваТИ на
шосадi rле бiльш як два строки.
1.14. З припиненням особою навчання у коледжi припинясться Ti УчаСТЬ В
opt,aHi студентського самоврядування.
1

роздIл 2
OCHOBHI ФУНКЦIi ТА НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Орr,ани студентського самоврялування (студентська рада коJIеджу,

старостат, рад0 гуртожитку)
- берутт, участЬ в управлiннi ко:tеджем у гIорядку', I]стаFIовлеЕIому Законом
УкраТт-ти <IIро фахову передвищу ocBiTy> та Позtохсенням про коле/lж,
" беруть участь обговореннi та вирiшrеннi питань у/lосконалення
освi,rттьсrТ,о rlpol{ecy) tIризначенFIя стипендiй, органiзаl_tiТ;lозвi.lIJiя, озl(оровлення]
:

в

rлслбу,гу,I,а харчуваIIFIя

_

;

проводя1ь органiзацiйнi, просвiтницькi, дослiдницькi,

СПОРТИВНi,

оздоровчi, культурно-мистецькi та iншi заходи;
- берутъ участь у заходах щодо забезпечення якостi фаховоТ передВИЩОТ
освiти;
* захиrцають права та iнтереси здобувачiв
фаховоТ передвищоТ освiТИ;
- деJIегують своТх представникiв до робочих та дорадчо-консуЛЬТаТИВНИХ
tлргалliв;

- ухвалюIOть акти, що регламентують Тх органiзацiю та дiяльнiстЬ;
_ беруть участь у вирiшеннi питань забезпечення наJIежних пОбУТОВИХ

Iтроживання здобувачiв у гуртояtитках та органiзацiТ харчУtsаIJНЯ;
- ро:]цоря/IжаIоться коштами органу студентського самоврялування та
ilal]i;aшиM Тм майriом вiдповiдно до законодавства; шри форп,туваilтti кошIторису
(фiilансОвого пJIаНу) ко;rелЯ<у надаЮть обов'язковi /tcl розt-jlяду IIроIIозиItiТ пrоло
розвитку його матерiальноТ бази, у тому числi з питань, Що стосуютьсЯ
навчаЕIня, побуту та вiдпочинку студентiв;
- вносять пропозицiТ rцодо змiсту освiтньо-професiйних програм;
* MaIoTb IIраво оголошувати акцii протесту;
- мають право об'еднуватиая у регiональнi та BceyкpaTHcbKi органiзацiТ,
д{iяльнiсть яких не мае полiтичного або релiгiйного спрямування;
* виконують iншi функцii, передбаченi Законом УкраТни <ITpo фаХОВУ
lIередвищу ocBiTy>> та Положенням про студентське самоврядування коледжу.
?-,.2. За пОгодженням з вiдповiдним органом студентського саN,{оврядування
ксJ]iелжу приймаю,гься рiшення про:
- вiдрахуваIIня студентiв коледжу та Тх поновлення ша }{авчаНШя;

ylцoT]

_ lIереведення осiб, якi навчаIоться у колслжi, з о/IноГо

фiшансування на iHrue;
* tIоселення осiб, якi навчаються у коледжi, до l,уртожитку
i,ур,гожи,гку;

,i

ДЖеРеЛа

висе:rення ix tз

- дiяльнiсть отудентського гуртожиткУ дjIя lIроживання осiб,

навчаIоться у коrrеджi;

якi

- затвердження положення про органiзацiю освiтнього процесу.

Рiшення з IIитань, передбачених цiею частиною, може бути ухвалене без
шогодження, якIцо протягом одного мiсяця пiсля надходження вiдповiдного
l]Ф/цах{шЯ оргаН студентського самоврядування не висловив свосТ rrозицiТ,
2.З. iдмiнiстрацiя коледжу не мас права втручатися в дiяльнiсть органiв
с.IJу/цеIIтського самоврядування (KpiM питань, пов'язаF{их з безпекою учасникiв
,га майна
tlсвi.гlльсrго процесу] а також iз використаIIням бtолжет1lих коlll,гitз
кrэледжу)

рiшrення органiв студентського самоврядування, приинят1 в межах 1х
комгtстенцiт та доведеtлi до адмirriстрацiт, не по,гребутоть затвердженIIя)
схi]аJIення чи введення в дiю керiвником, iншими оргаrrами уrrравлiння
коледжем.

2.4, ЩиРектоР коледжУ забезпечуе належнi умови д.lrя дiяльностi органiв
студентсъкого самоврядування (надас примiщення, меблi, оргтехнiку,

забезпечуе телефонним зв'язком, постiйним доступом до IHTepHeTy, вiдводить
мiсrдя дJiя встановлення iнформацiйних стендiв тощо), про Iцо укJIадаеться
вi/цгrовiдна угода.

роздIл

3

СТРУКТУРА ОРГДНIВ СТУДЕНТСЬКОГО СЛМОВРЯДУВАННЯ

З.1. Витцим органом студентсъкого самоврядува}{IIя в коледх{i с загалънi
збори (конференцiя) студентiв.
з.2. основними виконавчими органами студентського самоврядування €:
* студентська
рада коJIеджу;
- рада гуртожитку;
- старостат.
З.3. Rиконавчi органи студентськоТ ради коледжу
- кулътурно-масовоi роботи;

спортивноi роботи;
навчально-виховноi роботи;
* трудовий сектор;
- волонтерськоi роботи;
- iшформаrдiйrrий центр;
"" соtliалr,лrоi
роботи.
3..1, Виконавчi органи ради гуртожитку - сектори:
* соцiального захисту;
- органiзацiТ дозвiлля;
- iнформацiйний центр (редколегiя);
- комiсiя санiтарного стану.
3.5. Виконавчi органи - старостат:
- на вiддiленнi - старости вiддiлення,
- у гуртожитку - старости поверхiв.
З.6. Виборча комiсiя.
З,7. Контрольно-ревiзiйна комiсiя.

*

-

сектори:

роздIл 4
к{}Ё{фЕi}ЕtIIця студЕн,гIв тА с,гудш,r{тськА рлдА

4.1. Конфереrrцiя студентiв скликасться кожного року у BepecHi длЯ:
.- затвердження <<ГIоложення про студентське самоврядування у Фаховому
коледжi економiки та бiзrrесу Щнiпровського нацiонального унiверситету IMeHi
олеся Гончара> у разi законодавчих змiн в Укратrri, з MeToIo внесення змiн i

доповнень до ГIоложе}Iня або створення нового документу.
- визначення структури, повноваження та порядку проведення прямих
тасмних виборiв органiв студентського самоврядування;
- обрання керiвника та членiв виконавчого органу студентського
самоврядування! оцiнки iхньоi дiяльностi;
- за.гвердження процедури використання майна та коштiв органiв
с.гуlцен1ського самоврядування, шiдтримки студентських irriцiатив на
кOIiкурсних засадах,

за.гвер/{ження рiчноl,о кошторису витрат (бтолжет) органiв с,],у/{е-trтського
саý/rOЕряДуваI{ня, вносятЬ до нього змiни, засJIухоВуI]ання звiту про йоr,о
}3ик{)I{ання;

- обранrrя контрольно-ревiзiйноТ KoMiciT з числа студентiв для ЗДiйСНеННЯ
гIоточI{ого контролю за дiяльнiстю, станом використання майна та виконання

бIоджету органiв студентського самоврядування;
- формування студентськоi, виборчоТ KoMiciT з числа студентiв кОлеДЖУ ДЛЯ
оргаtriзацiт та проведення виборiв до органiв студентського самоврядування;
-. обранItя предстаВникiв студентiв коледжу до вищого колегiалъного

gргану lромадського самоврядування та колегiального органУ управлiннЯ
коледжу;

* заслуховування звiтiв виконавчого, робочого i контрольно-ревiзiйного
оргаttiв студе}Iтсъкого самоврядування, оцiнки ikнboT дiяльнос,гi;
- здiйсненrrя iнших IIовноважеFIь, передбаченi Законом УкраТни кПро
tila.;c,B1, пrереlцв]t4{лд1' ocBiTy> та Позlо/ксI{ням про C],},/{Cin,[,Cbl{C сalмо[]ря,i{уваI{I{я
кФJllс/цжу.

4.2.

Bci академiчнi групи обирають на студентську конференцiю по

IцеJIеI,ати, з

два

котрих кожен мас право голосу.

4,З. Головус на конференцii голова студентськоi Ради. КонференцiЯ
проволиться за умови реестрацii не менше, нiж 2lз вiд зага.ltьнот кiлькостi
,itслега,t,iв,

4,5. Рiшення на Конференцii студентiв коледжу приймаються шляхом
{хрямого вiдкритого голосування делегатiв шляхом пiдняття рук. Таемне

гOлосування проводиться у випадках формуванrrя виборних органiв
студентського самоврядування, або за рiшенням, пiдтриманим не менше
1л]OтиноIо ilрисутнiх делегатiв. Щелегати голосуIоть особисто; передання
/iсJiсj]tt,гоп4 ITpaBa

голосу на конференцiТ iншiй особi не допускасться.

стулентiв Ко:rеджу вважастьоя прийнятим, якI]Iо за
{{[)gi*o шрO;о.iIOсувалИ не менШе 50% + 1 вiЛ llрисутнiх l\e.ltei,a,i,iB. У разi
riрийняття рiшtення на Конференцii стулентiв Коледхtу шляхом та€много
li)лттlенrля КонферентдiТ

r,олосування виготовлення бюлетенiв, проведення такого голосування та
пi2црахчнок голосiв здiйснюе виборча комiсiя. Результати таемного
I,оJiOоування оформляються протоколом виборчоi KoMiciT, який
yciMa Tf членами.
4.6. Засiдання студентсъкоi ради коледжу i ради гурто}китку проводиться
шломiсяця i оформлюIоться протокольно. Старостат на вiддiленнi проводитъся
lLliiдцлtисуетъоя

Iп{сти}кня.

роздIJt 5
х,OJI{}I}д студЕнтськоi рдди. прдвд

х

оБоtr},язки

5.1. Г'олова студентськоТ Ради очолюс студентську ралу,

5.2. Голова студентськоТ Ради здiйснюс керiвництво пOToI{HoIo роботою
робочих органiв студеЕтського самоврядування, представляе органи
студентського самоврядування в коледжi та за його мехtами,
5.3. Голова студентськот Ради обирасться шляхом тасмного голосування.
5.4, Вибори гоJIови студентсъкоТ ради проводятъся в один тур.
5.5.Обраним головою студентськоТ ради вважа€ться тоЙ студент, якиЙ
iraбpaB бiльшу кiлъкiсть голосiв.
5.6. КанЛидатоМ на посаДу головИ студентСькоТ радИ може бу,ги будь-який
стуlIент коледжу, якиЙ виявиВ бажаннЯ та подаВ заявУ пiд час передвиборноТ
rt;iа.гформи I{a iм'я голови виборчоi комiсii. Що заяви додаю,гься сшиски з
т.ti7цltисаМи |0о/о студентiв коледiку на пiдтримку кан/]идата.
ти}ктli, i ile rtiзltitтlс, ttiж за /IBa
lЩокуь,tенти шодак)ться не ранiшrе, нiж за три
,л,lилклтi,
до ll}]оведення виборiв.
5.'/. Одна i та Ж сама особа не може займати посаду I,оJIови студентсько1
раlци бiльrше, HirK два строки пiдряд.
5.8. tIередвиборча агiтацiя кандидата на посаду голови студеНтськоi РадИ
почина€ться з дня ресстрацiт кандидата виборчою комiсiсю i закiнчуеться за
о/lин день до виборiв.
5.9. Вибори голови студентськоi Ради с рiвними: делегати беруть участь у
виборах на рiвних засадах, кожен делегат мас один голос.
5.10. Голова студентськоi ради:
- бере участь у засiданнях педагогiчного колективу коледжу та пропонуе
iHTepeciB студентiв;
7ц:rя вирirirення питання, Iцо стосуються
* забезrlечус пiдготовку звiтiв про вико5u"у роботу;

"

rttrlиймас пOстанови

щодо дiяльнос,гt органlв

сl,у/{ен,гського

са]\iOпjря/lуваiIня;
,га тtс:trliвttиt{т,ва rтi.rцроздiлiв
вI1оси.i,ъ своТ пропозицiТ до адмiнiстрацiТ
кOJ{еджу з питань студентського життя;
- бере участЬ в Ьрганiзацii мiжколеджiвських та мiжнародних зв'язкiв;

-

затверджуе регламент та iншi нормативнi документи i рiшення про
порядок роботи ceKTopiB.
5.11. ЛIозачергове засiдання студентськоi ради скликасться за рlшенням
I,оJIови студентськоТ ради вiдповiдно до цього Положення.

-

5.12. Постаrtови голови студентськоi ради с обов'язковими для Bcix органiв
студентського самоврядування.
5.10. Голова студеI"Iтсъкого ради здiйсшос контропь за дiяльнiстю iнших
otl;,alTiB студентського самоврядуваFIня.
5. i i. tr'o;toBa с,гудеrrтськоi ради виконуе своТ обов'язки ло I]cTyIIy
i,lclBooбpaнoгo 1,оJIоI]и студенl,ськоТ рали.
5,12, Повноваження голови студентськоТ ради шриllиняються Достроково у
вишадках:
- особистоТ заяви;
- вiдрахування з числа стулентiв коледжу;
* FIеможJIивостi виконувати своТ обов'язки за станом здоров'я.

5.iЗ. Гоrrова студен,гськоi ради може бути усунений з посади рiшенням

студентськоТ ради. Рiшення про усунення голови студентськоТ ради З ПосаДИ
приймасться на засiданнi студентськоТ ради не менше, нiж 2lЗ вiд загальноi
Kirii,Kocl,i дезrегатiв.

s,iri. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовiрУ До
I,оlIoI]и сту/]ентсъкоi ради у випадку, якщо до заяви долаю,гься пiдписи 10ОА

коледжу. Студеrrтська рада для з'ясl.вання обставиtl, якi с причиIIою
вираження недовiри до голови студентськоi ради, yTBoploc тимчассlву KoMicito'
яка у п'ятиденний строк встановлюс причини подання заяви. У триденний строк
рOзI,JIядаIо,гься висновки тимчасовоТ KoMicii i виноситься рiшення про
позачергове засiдання студентськоi ради з питань усунення голови студентськоТ
c::iy7;eTlTiB

ради з посади.

роздIл

б

ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ОРГАНIВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУI}АННЯ

б,1. Чrrени opгaHiB студентського самоврядування мають право:

узагальнювати, аналiзувати зауваження та пропозицiТ студенr,iв вiдносно
с;,1эi,аллiзацiТ освiтнього процесу, соцiально-побутових проблем та iнrцих питань
жи,r".l,сдiяльностi копеджу, звертатися до адмiнiстрацiТ з ilропозицiями щодо ix
виlliтtтеtrt{я, сIIрият,и реалiзацii прийнятих рiшень;
., брати
участь у вирirrrеннi шитань про вiдрахува}1}{я cTy/{eHTiB з коЛеДжУ;
* о,гримувати в органах адмiнiстрацiТ коледжу irrформацiю :] питань, Що
стосу€тъся студентiв.
6.2. Члени органiв студентського самоврядування зобов'язанi:
- сприяти всебiчному розвитку коледжу;
- представляти i захищати iнтереси студентiв;
- виконувати покладенi на них обов'язки, передбаченi цим Положенням.
6,З. Одна й та ж сама особа не може обiймати двi i бiлъше llосад в органах
с,гу/]ентського самоврядування коледжу.
*

1

.|.

Сектори

коледжi.

€

роздIJI
сЕктори

7

робочими органами студентського самоврядування

в

7.2. Сектори:
*

проводять роботу щодо захисту прав та iHTepeciB студентiв;

*

спрямовують свою дiяльнiсть

та активiзацiю участi

стУдеНТiВ У

навчальнiй та науково-дослiднiй роботi;
* сприяк)ть формуванню дiяльностi органiв самоврядування на вiлдi:rеннi,
в l.уртожитку, гуртках, молодiжних громадських об'елнаннях та спiвпРаЦЮЮТЬ З
FIlи]ии;

}]елу,t,ь профорiснтацiйну дiя"тrьнiсть серед учrtiв, орг,анiзоВуIотЪ
K)/Jiы,}p{ro-Macoвy, сIIортивно-оздоровчу, просвiтницьку роботу;

*

гtостiйно iнформlrють студентiв коледжу про свою дiяльнiсть

За

д{оIтомогою засобiв iнформацiйного сектору.
'7.3. Голiв ceKTopiB обирають таемним голосуванI{ям.

7.4. Голова сектору]
- керуе поточною роботою;

- контролюе i координус роботу голiв вiдповiдних ceкTopiB у академiЧНИХ
l,рупах, що обираються вlдкритим голосуванням у академlчних групах.
7.5. Членом сектору може бути будь-який студент коледжу, якиЙ ВиЯВИВ
баN<ання та подав заяву до голови вiдповiдного KoMiTeTy.

роздIл

8

ВИБОРЧА I{OMICШ
8.1. I}иборча комiсiя € постiйнодiючим органом сту/{ентсЬкоГО
самФtiрядування, який вiдповiдно до Положеrrня забезпечlzс оргаlliзацiю
tti7,хт,слтсlвки i провелеFIня засiдання студент,ськоТ раztи та виборiв ГОЛОВИ
с,jгудtеI{тськоТ

ради

8,2. Виборча комiсiя вiдповiдно до cBoix повноважень забезпечуе
здiйснення передбачених цим Положенням принципiв i засад виборчого
lIроцесу реалiзацiю виборчих прав студентiв.

8.3 Виборча комiсiя будус свою дiяльнiсть на принципах закОННОСТi,
i{е:]аJIежностi', об'сктивностi, компетентностi, професiйностi, колегiальностi
розгJIяду

i вирirrrення питанъ, обrрунтованостi прийня,гих

рiшtень, вiдцкритостi i

,lracHocTi.
Е.4. Виборча комiсiя е незалежним органом студентського самовряДУВаННЯ,
який здiйснлое своТ повноваження самостiйно, незалежЕIо вiД iнших оРГаНiВ.
l

t3иборча комiсiя зобов'язана дiяти лише на пiдставi, lз межах повноважень,
II]-{] iхере/-iбачеrлi щим 1Iо.lrоженням. I}тручання будь*яких opl,atliB, lttiсалових i
с;лу;кбоrзих осiб, громадян та Тх об'сднань у вирirшеЕIня IIитаIIь, lцо належать до
ttolj}ioBаKeHb KoMicii, не припустиме.

8.5, Щiяльнiсть виборчоТ KoMiciT здiйснюсться вiдкрито

i

гласно. На

засiданнях виборчоТ KoMicii мають право бути присутнiми канДилатИ на ПОСаДУ
голови студентськоi ради, представники адмiнiстрацiТ коледжу.

За рiшеrrлIям виборчоi KoMiciT на iJ засiданнi можуть бути присутнi й iншi

ос:оби.

На засiдан}Iях виборчоТ KoMiciT при розглядi заяв i скарг MaIoTb право бути
лrtrlису,гнiми представники заiнтересованих cTopiH.

Рiшенtlя виборчоТ KoMicii публiкуються на iнформацiйному

с,гендi

кOJ{еджу.

Е.б. /Jo скJIаду виборчоТ KoMiciT вхолять tlo 2 преliставI,Iики з кожноТ

тасмним голосуванням на старос гаr,ах),
Го.ltова виборчоТ KoMicii, заступник голови та секретар обираlоться з числtа
чllс:t+iв виборчоТ KoMicii шIляхом вiдкрит,ого гоJIосування на iT першоМУ
засi;iаннi,
Пiсля формування виборчоi KoMiciT ii персонаJIьний скJIад протягом рокУ
можна змiнrовати не бiльrше, нiж на одну третину.
13иборча комiсiя працюс на постiйнiй ocHoBi.
8.7, Членом виборчоi KoMicii мохсе бути будь-який студент коледжу.
8.8. Виборча комiсiя е колегiальним органом, який приймае рiшення пiсля
розгJIяду на своТх засiданнях питань, що належить до iT компетенцiТ.
/Jiяльнiсть виборчоТ KoMiciT органiзовують голова виборчоТ KoMiciT та il
акаl{смiчт-тоТ l"рупи (визначаIоться

()()]кретар,

8.9" Основноtо органiзацiйною формоrо дiялыtостi виборчоТ KoMicii с iT
:;;з,с;jil_(аллщя. [Ia засiданнi KoMiciT може бути розгляrryто будт,-якс питаI}IIя, яке
вil(rлоrзi/lно до цього Положення належить до компетеrrцiТ KoMiciT.
Засiдання виборчоI KoMiciT скликаються iT головоIо, а у разi його
вiдцсутностi - заступником голови KoMiciT. У разi вiлсу,гнос,гi голови KoMiciT,
заступI{ика голови KoMicii чи Тх вiдмови скликати засiлання KoMiciT, воно може
бути скликане на вимогу не менш як третини членiв виборчоТ KoMiciT.
Засiдання KoMiciT веде голова KoMiciT або заступник голови KoMiciT, а У РаЗi
невиконання ними з будь-яких причин cBoik функцiй, комiсiя визначас зi свогО
скJтаду головуючого на засiданнi.
Засiдання KoMiciT проводяться згiдно з регJIаментом KoMiciT Та €
liраtsФмочIlим за наявностi не менш як двох третин iT скла.цу. Поря7lок леННИй
:зас:i/iаi-iltя KoMiciT формус iT голова, а в разi його вiдсутrrостi - застуrхник голоВИ
KoMiciT або головуrочий на засiданнi.
У засiданIшх KoMicii можуть брати участь особи, зазначенi в П. 8.5.
l{о:тоження. I{a засiданнях KoMicii ведеться протокоJI, який iriдцписустъся
I,оJtotjоIo KoMiciT, а у випадках, вiдсутностi голови KoMiciT - головУЮчИМ На
засiланл-лi KoMicii або секретарем KoMiciT.
8.10. Комiсiя за результатами розгляду пита[Iъ на засiдаIIIIях у N,Iежах своТх
lloBнoBaжeнb приймас рiшення. Рiшення KoMicii гtриймаються вiдкритИМ
гопосуванням бiльшiстtо голосiв вiд складу KoMicii та пiдписусться кожним iT
т]JIеном.
В, i 1. Виборча комiсiя:
* органiзовус пiдготовку

i проведення виборiв го.тIови студентськоi раДИ;
забезпечус реалiзацiю i захист виборчих прав студентiв колеДжУ;

* lвносиl,ь l} установJIеному порядку llропозиi11l il{o/{o

вдоскоFIаJIеI{ня

пунктiв llbol,o llоложення з пи,гань виборiв Го-lrови с,гудентськоi раijи;
- Ilублiкус: iнфорrчrацiю про строки проведення виборчоТ KoMttaHiT ,га irrшi
маl,ерiа;tи про свою дliя-lrьнiсть;
- Ijстанов.lтюс форми виборчих спискiв делегатiв студентськоТ ради, зразки
виборчих скриньок для голосування, визнача€ порядок зберiгання,га передачi
виборчих документiв;
- заслуховуе повiдомлення органiв студентського самоврядування з
IIитань, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням виборiв голови студентськоТ
с}креN4их

ради;

- проводить ресстрацiю кандидатiв на посаду голови студентськоТ

ради,
tзi/tповiдно до положення продовжу€ строки збирання пiдписiв на пiдтримку
каIIдидата на посаду голови студентськоi ради, надання виборчих документiв;
.- затвердя(ус
результати виборiв гоJIови студентськоТ ради, оголошус на
ilлt|lо,хэшааliiйному стеIrдi повiдомлення про резулы,ати виборiв гоJIови
(],.y/ie}1,I,oькоТ

ради.
8.12. Рiшtеttltя KoMiciT, прийнятi в межах Тх повноIззжсIIIо, с обtэв'язковими
/]JIя виконання. Адмiнiстрацiя коледжу та органи студентського
самоврядування сприяють KoMicii у здiйсненнi нею cBoix повноважень.
В.lЗ. Голlова KoMicii:
- здiйснюе керiвництво дiялънiстю KoMiciT, органiзовус if роботу;
- забезшечуе пiдготовку засiдань KoMiciT i питань, Lцо вносяться на iT
розгJIяд;

- скпика€ засiдання KoMicii, забезпечус повiдомлення членiв KoMiciT про час
скликаFIня засiдання, веде засiдання KoMicii;
- призначас FIa посаду та звiльняе з lrосад працiвникiв ceKpeTapiaTy KoMiciI;
- представляе комiсiю у вiдносинах з оргаI{ами студентського
с амо т]рядува}{ня та адмiгli cTpaTIi ею колед}ку ;
* гoJIoBa KoMiciT в межах своТх повноважеI{ь видас
розrrоряд}кенIIя з питаI{ь
tлрl,анiз ацiТ /цiяrrън о с,гi се кр eTapi ату KoMi ciТ.
8.14. У разi вiдсутностi голови KoMiciI або неможливостi здiйснення ним
cBoik функцiй i повноважень з iнших причин заступник гоJIови KoMiciT здiйснюс
функцiI i повноваження голови KoMicii, передбаченi п. 8.13. Положення.
8,15. Ч.шен KoMicii, присутнiй на iT засiданнi, який не погоджуеться з

рiпtенням, прийнятим комiсiею, мае право викласти окремо д}мку, Iцо у
гtисьмовiй формi додасться до протоколу заiiдання KoMicii.
Ч_ltени KoMicii готують питання на розгляд KoMicii, Ч"тiени KoMiciT
здiйснюють повноваження вiдповiдно до встановленого регламеFIту KoMiciT
розIтодIJIу ооов'язкlв мlж ними, а також виконують окрем1 доручення голови
або заступника голови KoMiciT.
8.16. Ч:rени KoMicii MaIoTb право:
^ iiроводити робо,гу з шитань органiзацii rtiдго,гсlвки

кош,tiсiТ

7l1сl:

с

l

i

lrpoBc/lclxня виборiв

llo c,гy/IeIlTcbKoT ради;
* i{аваl,и доручення, п{о с обов'язковими llля викOFIахIня органами

еt,а,гiтз

гу/{ен,l,съкого самоврядування;

-

виступати на засiданнях KoMiciT, виносити пропозицii

з

питань, що

наJIежа[ь до iT tIовноваженъ;

ставити iнtпим учасникам KoMiciT питання вiдповiдно до порядку ленного
о,lримувати вiдповiдi по cyTi;
* знайомитися з будь-якими документами i матерiалами з питань, що
рсзглядаIоться на засiданнях KoMiciT.
8.17. Заборонясться використання членом KoMiciT свого статусу з метою, не
ttФ}з'язаною з дiяльнiстю KoMicii.
tr'олова, заступник голови, секретар та iншi члени KoMicii у своТй дiяльностi
*

,га

с iIе:]аJIеж(ними.
в KoMi с iT забезтlечусться
1]а дострокового
IIорядком призначення

]i-{езалеlтtтti ст,т, ч:rеtтi

особ:rивим

:

IIрипинення

tIогiIIоважеIIь;
- забороною втручання у дiялънiсть KoMiciT.

8.1В. Повноваження члена KoMicii можуть бути достроково припиненi за
рiшlенням голови студентськоi ради у разi:
- порушення ним встановлених цим положенням норм;
- вiдрахування iз числа студентiв;
* за особистою заявою члена KoMicii;
за невиконання покладених обов'язкiв.
I-олова студентськоi ради в зв'язку з достроковим припиненняМ
tto}]Iтовit){{енъ члена KoMiciT призначас у мiсячний строк iншу особу.
8 t9. Го;tова, застуIIник голови, секретар та iHTrri ч:rени rcoMiciT вiлповiдно
i lо l [о:тсliкеrтня с посадовими особами, якi дJIя зддiйснення фуrrкuiй i
tiоi]Ilоt}аженъ KoMici[, KepyroTb вiлrrовiдно до llоложення.
8.20. Вимоги KoMiciT iT голови, заступника голови, секретаря та iнших
членiв KoMiciT, пов'язаних з виконанням ним завдань KoMiciT, е обов'язковим для
Bcix органiв студентського самоврядування.

8.2I. Рiшення, прийнятi комiсiсю, можуть бути змiненi тiльки

саМоЮ

комiсiсю або рiшенням студентськоТ ради.
ГIорядок органiзацii i внутрiшньоТ роботи KoMiciT, Iцо неврегульований цим
l{0вноваженням, визначаеться iT регламентом, який за пропозицiсю головИ
за,гверlIжуеться комiсiсю бiльшiстю вiд ii складу.

9.t,

роздIл 9
контрольно_рЕвIзIЙнА комIсrя

Коштрольно-ревiзiйна комiсiя обирае,гься Конференr{iею студеrт,гiв
кOJtс/{жу з чисJIа с,гу/Iентiв, якi не с lIелегатами на Конферентliто с'гулентiв
KOJrc/{x{y, чJIенами органiв студентського самовря/],уваI{гlя, l{.JIя злiйснення
IIо,гOчIIого контролю за станом використання майна ,га бrодже,гу органiв
с,гу/Iентського самоврядування.
голова контрольно-ревiзiйноТ KoMiciT обираються
9.2, Члени

та

безпосередньо Конференцiею студентiв коледжу
l]овноI]аження до обрання нового iT складу.

i

здiйснюють

своТ

9.З. Члени контроJlьно-ревiзiйноi KoMiciT можуть брати }чzlстIэ у роботi
КоiчференцiТ студентiв коJIеджу, студентськоТ ради коледжу :] правом l{орадчого
гФJ]tосу.

9.4.

Го"тtова

та члени

контрольно-ревiзiйноi копцiсiТ rriлзвiтrri та

КонференцiТ студентiв коледжу.
9.5, КонтроJIьно*ревiзiйна комiсiя здiйснюе коIIтроJIь

tti2lTtomr:po.ltbHi

за:

^ здiЙснеF{}Iям виборними органами ,га особаьци

с,I,удеFrтського

самOtsряд}вOння повFIоваженъ, виконанням pirrreHT, котrфереrruiТ студентiв
коJIеджу;

- своечаснiстlо i повнотою надходження коштiв, визначених коледжем

розмiрi не менше
лiяльностi;

0,5о/о

в

власних надходжень, отриманих коледяtем вiд основнот

* цiльовим використанням студентськоIо радою коJIеджу коштiв,

виlti.lтяtоться на виконання загаJIьноколеджiвських програм;
- порядком укпадення договорiв.

що

9.6. Контрольно*ревiзiйна комiсiя перевiряс ефективнiсr:ь використання
шаайIта, активiв i коштiв, iнших надходженъ.
9.7. При вияt]ленIri фактiв нерацiонаJIьного викорис,l,ання коtштiв i майна,
t-Рiтоаlтсслвих та iншrих :]JIовживань вносить пропозицii tцоllо вжи,гтя заходiв д.liя

ус)/]:iсII}iя iiopyiiIei-{b

i tтритягнення винних осiб zio вi;iriсiвiдшtьrлос,i,i.

роздIл

10

СТАРОСТАТ ВIДДIJIЕННЯ
Старостат вiддiлення е органом студентського самоврядування

на
вiддiленнi.
10.2. Членом старостату вiддiлення € кожний староста академiчноi групи
10.1

.

вi7длiлення,

10.З. Старостат вiддiлення збираетъся на засiдаI{fIrI кожноI,о тиlriня дJlя
}]изначення напрямiв дiялъностi щодо реалiзацiТ рiшень голови студентськоТ
,га IIJIану
рiпlци
роботи стуl]ентсъкоТ ради коледяtу i старостату вiддi.ilення.
l0.4. i] лругий l,иждень вересня старостат вi:l:liлення обирас: старосту
tзi,:i7ii.ltення.

10.5.

У

вiдповiдностi до Положення старостат вiлдiленrtя мас право

l{острокоtsо IIрипи нит и повноваженFIя старости вiдлiле ння.

10.6. Староста вiддiлення органiзовус самовря/Iування с,гу,rtен,t,iв гrа piBHi
акалемiчних Ipyll та всього вiддiлення.
10.7. Староста вiддiлення спiвпрацюс з завiдуючим вiддiленням i
tIредставляе iнтереси студентiв вiддiлення в студентськiй радi коледжу.
1 0.В. Староста вiддiлення:
* контролюе присутнiсть студентiв на Bcix видах навчальних занять,
з'ясовус причину вiдсутностi студентiв та пода€ завiдуrочому вiддi.lrенням
1.1ilt;loBi:tHi ланi;
- органiзовус виконання наказiв та розпоряджень /{иректо}rа коJIе/цжу ,га
авi;lутtlчого вi/_IдiлеFIням ;
- rriлтримус навчальну та трудову дисциплiну студентiв.

:з

10.9, Розпорядження старости курсу в межах його поi]новажень обов'язковi
lUIrI ЕикоЕIання студеFiтами курсу

10.10. Староста курсу може бути звiльнений

обов'язкiв:
- за особистою заявою;

- якщо за це

вiд

виконання своiх

проголосувало бiльше половини членiв старостату

вiддiленням.
10.11. Сектори е робочими органами студентського самоврядування на

rзi/цдiлеrIнi.

10.12. Староста академiчноТ групи обираеться вiдкритим гоJIосуванням на
зборах студентiв iрупи,
10.1З. Староста групи представ;rяс iнтереси студеrrтiв групи на с,гаростатi
вi7ц7цi.lтення та спiвпрацюе зi старостою вiддiлення.
10.14. Староста групи:
- органiзовус виконання студентами групи навчального пJrану ,га графiку
освiтнього процесу;
- повiдомляс студентiв групи про змiни в розкладi занять;
- несе вiдгlовiдальнiсть за вiдвiдування студентами лекцiй, практичних
занятъ та ceMiHapiB;
контролюе виконання правил внутрiшнього розпорядку, наказiв та
розпоряlIження директора коледжу.
10.15. Розпорядження старости групи обов'язковi /]ля виконання
cl улентами групи.
10.16. Староста групи може бути звiльнений вiд виконання cBoik
обов'язкiв:
за особистоiо заявоIо;
- зборами групи, якщо за це проголосувало 2l3 с,гулентiв групи.
10.17. Збори студентiв академiчноТ групи проводяться за потребою, але не
рiдше нiж раз на мiсяцъ
10.18. Головуе на зборах староста групи.
10.19. У перiод з 5 по 15 вересня студенти на зборах групи простою
бirrьшiстю голосiв обирають старосту групи та два депегати на студентську
конференцiкl.
10.20. Щелегатом на студентськiй конференцii може бути будъ-який
студент групи.

роздIл t l

ФIНАНСУВАННЯ ОРГАНIВ САМОВРЯДУВЛЁ"ItdЯ

n n.l. (DiHaHcoBoKl основою студснтсъкого самовряlIуванIrя в колслжi с:
у"Oт][1т,и, визIIачеFIi педагогiчt;ою радою коледжу в розмiрi не MеHIII як 0,5
вiддсотка вJIасIIих надходжень, отриманих вiд основноi дiялылостi.
\I.2, Кош,ги органiв студентського самоврялуtsання сrIрямовуються на
викопаFIIля ikHix завданъ i здiйснення повноважень вiдповiдно до затверджених
ними кошторисiв.

1

1.3. Органи студентського самоврядування публiчно звiтУють

використаIIFIя копrтiв та виконання кошторисiв не

роздIл

N,{et{IIIe

олтlогс

разr,,

т-та

ПРО

piK.

12

ДОДАТКОВI ПОЛОЖЕННЯ

полохtення дiс з дня його затверд}кення на конференriiТ.
l2.2. Змiни та /]оповнення до даного Положення вступ?IоТ}l у силу пiс.ltя
затt]ердження tta засiданнi студентськоТ ради та погодхtе}ш{я Тх з ЛИРСКТОРОМ
12.1 . f{aTre

коJIеджу.

}J,о, го,llоВИ оТУДентсъкоТ ради

коледжу

/t7-,*a'z

Катерина

курJIоtsич

