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1. Загальні положення 

            1.1 У Вашковецькому медичному коледжі БДМУ (далі Коледж) та його 

структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною 

частиною його громадського самоврядування.  

1.2 Студентське самоврядування – це гарантоване адміністрацією Коледжу 

право та реальна здатність студентів самостійно або через органи студентського 

самоврядування реалізовувати функції управління навчальним закладом та 

вирішувати питання, які стосуються організації навчального, наукового, виховного 

процесу студентів, їх змістовного дозвілля та відпочинку, і здійснюється в порядку 

та в межах, передбачених Конституцією, законами України, Статутом Коледжу, 

Колективним договором та цим Положенням. 

1.3  У студентському   самоврядуванні  беруть  участь  особи,  які навчаються 

у Коледжі.  

1.4 Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у 

Коледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування.  

1.5 Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб,  які 

навчаються у Коледжі, та їхню участь в управлінні навчальним закладом. 

1.6 Найвищим виборним органом студентського самоврядування є 

Конференція студентів Коледжу (далі Конференція).  



1.7 Виконавчим представницьким виборним органом студентського 

самоврядування, який діє між Конференціями є Студентська рада Коледжу (далі 

Студентська рада).  

1.8 Член Студентської ради – студент, який відповідно до цього Положення 

обраний до складу Студентської ради. 

 

2. Правова основа діяльності 

2.1 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, Законами України, рішеннями Міністерства освіти і науки, 

Міністерством охорони здоров’я, Чернівецької обласної ради, Департаментом 

охорони здоров’я, Головного управління освіти і науки, Статутом Коледжу, 

Колективним договором та цим Положенням. 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 

самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу 

органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за 

результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого 

голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Коледжу. 

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі 

студентського самоврядування у порядку, передбаченому цим Положенням. 

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як 

громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, 

встановлених Законом України «Про вищу освіту». 

 

3. Основні принципи студентського самоврядування 

3.1 Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється на принципах: 

 законності; 

 студентської солідарності та взаємодопомоги; 

 демократії та гласності; 

 рівноправності усіх її членів; 

 виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

 добровільності, колегіальності; 

 спільної роботи зі студентами Коледжу та їх вільного доступу до всіх видів 

діяльності органів студентського самоврядування; 

 ініціативності; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

 

4. Мета діяльності органів студентського самоврядування Коледжу 

4.1 Метою діяльності органів студентського самоврядування Коледжу є 

забезпечення захисту прав студентів та виконання ними своїх обов’язків, сприяння 

гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок 

майбутнього організатора, керівника. 

 

5. Завдання діяльності органів студентського самоврядування Коледжу 



5.1 Головними завданнями органів студентського самоврядування Коледжу є: 

 забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 

організації навчального процесу; 

 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

 сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

студентів; 

 сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

 сприяння працевлаштуванню випускників. 

 

6. Організаційно-правові основи діяльності органів студентського 

самоврядування 

             6.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, 

академічної групи, гуртожитку. 

 

7. Конференція студентів Коледжу 

7.1 Порядок скликання, роботи та прийняття рішень Конференції: 

 Чергова Конференція скликається Студентською радою один раз в рік, в 

вересні місяці, не пізніше тридцятого дня після початку нового 

навчального року. 

 Позачергова Конференція студентів скликається Студентською радою за 

власною ініціативою або на вимогу не менш як третини студентів що 

навчаються в Коледжі. 

 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено 

студентам Коледжу не пізніш як за 10 днів до дня початку її роботи. 

 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних 

груп із свого числа в кількості трьох осіб від кожної академічної групи. 

 Члени Студентської ради є делегатами Конференції без обрання 

студентами академічних груп, в яких вони навчаються. 

 Перед початком роботи Конференції обирається мандатна комісія, яка 

перевіряє її легітимність та кворум. 

 Конференція є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 і більше  від 

загального числа делегатів. 

 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого 

числа Президію Конференції в складі трьох чоловік, які самостійно, 

шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Головуючого, 

його заступника та секретаря Конференції. 

 Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів 

делегати зі свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох чоловік, 

які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою 

повноваження голови, члена та секретаря комісії. 

 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за 

винятком питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього 

Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції. 



7.2 До повноважень Конференції студентів належить вирішення таких питань: 

 ухвалення положення про студентське самоврядування Коледжу, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

 заслуховування звітів представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну 

оцінку; 

 затвердження процедури використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

 затвердження річного кошторису витрат (бюджету) органів 

студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, 

заслуховують звіт про його виконання; 

 обирання контрольно-ревізійної комісії з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування. 

 за погодженням з адміністрацією вносити доповнення (зміни) до Статуту, 

Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу; 

 внесення змін та доповнень до Положення про студентське 

самоврядування та Студентську раду; 

 заслуховування звіту голови Студентської ради про діяльність 

Студентської ради за відповідний період; 

 оцінка діяльності Студентської ради за відповідний період; 

 обрання членів Студентської ради; 

 обрання голови Студентської ради. 

 висловлення недовіри Студентській раді; 

 скасування рішень Студентської ради. 

 скасування рішень Ради гуртожитку; 

 заслуховування звітів керівних органів товариств, клубів та інших 

студентських самоврядних структур, що діють в Коледжі, за відповідний 

період та оцінка їх діяльності; 

 звернення до адміністрації Коледжу з поданням про нагородження, 

преміювання, оголошення подяки членам Студентської ради; 

 звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани членам 

Студентської ради. 

 

8. Студентська рада Коледжу 

            8.1 Склад і термін повноважень Студентської ради Коледжу. 

8.1.1 Загальний склад Студентської ради становить 8 (вісім) осіб. Сім осіб 

обираються студентами делегатами Конференції прямим таємним голосуванням 

простою більшістю голосів від числа делегатів, що прийняли участь в Конференції. 

Одна особа – голова Студентської ради гуртожитку обираються на зборах 

студентів, які проживають в гуртожитку прямим таємним голосуванням простою 

більшістю голосів від числа студентів, що прийняли участь у зборах.  



8.1.2 Студенти кожної академічної групи мають право не пізніше як за п'ять 

днів до проведення Конференції, на якій буде обиратися Студентська рада, 

висунути одного кандидата до Студентської ради від своєї академічної групи. 

Кандидати до Студентської ради висуваються на відповідних зборах академічних 

груп з числа студентів, які в них навчаються. 

8.1.3 Студенти Коледжу до проведення виборів мають право самостійно 

висунути свою кандидатуру для обрання до складу Студентської ради. Такі особи 

набувають статусу кандидатів після затвердження їх кандидатур на засіданні 

Студентської ради. 

8.1.4 Строк повноважень Студентської ради, обраної на черговій Конференції, 

становить один рік. Строк повноважень Студентська ради, обраної на позачерговій 

Конференції, дорівнює строку, що залишився до найближчої чергової Конференції. 

8.1.5 Повноваження Студентської ради попереднього скликання 

припиняються з моменту початку першого засідання Студентської ради нового 

скликання. 

8.1.6 Повноваження члена Студентської ради припиняються разом з 

припиненням повноважень Студентської ради. 

8.1.7 Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково за 

рішенням Студентської ради у випадках: 

 складення повноважень за його особистою заявою; 

 систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена 

Студентської ради; 

 незадовільного навчання; 

 порушення Правил внутрішнього розпорядку в Коледжі; 

 вибори на вакантні місця до Студентської ради проводяться прямим 

таємним голосуванням, за вище визначеною процедурою, депутатами 

Конференції  

8.1.8 Органи студентського самоврядування: 

 беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, 

встановленому цим Законом «Про вищу освіту», Статутом Коледжу та 

цим Положенням; 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

 беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

 захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі; 

 делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 



 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

 мають право оголошувати акції протесту; 

 виконують інші функції, передбачені Законом «Про вищу освіту» та 

цим Положенням. 

 приймають акти, що регламентують організацію та діяльність 

Студентської ради; 

 сприяють та беруть участь в працевлаштуванню осіб, які навчаються у 

Коледжі; 

 беруть участь у роботі Педагогічної ради, приймальної комісії та інших 

комісіях, які створюються в Коледжі; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому 

балансі та банківських рахунках; 

 сприяють створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами; 

 організовують співробітництво із студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 

 беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

 беруть участь у реалізації державної молодіжної політики; 

 забезпечують інформаційну, правову, психологічну, фінансову допомогу 

студентам (спільно з відповідними службами Коледжу); 

 залучають студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 

 координують діяльність Педагогічної ради, старостату, профспілкової 

організації викладачів та студентів Коледжу; 

 контролюють за навчальною дисципліною студентів, оперативно 

реагують на її порушення; 

 беруть участь у розподілі стипендіального фонду; 

 залучають студентів до участі в художній самодіяльності; 

 проводять вечори відпочинку, конкурси, посвяти в студенти, випускних 

вечорів, предметних тижнів тощо; 

 беруть участь разом із радою гуртожитку та профспілковою організацією 

у поселенні студентів у гуртожиток та їх виселенні; 

 пропагандують здоровий спосіб життя, запобігати вчиненню студентами 

правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню; 

 розроблюють і затверджують акти внутрішнього характеру, щодо 

регулювання діяльності Студентської ради; 

 звертаються до адміністрації Коледжу з поданням про нагородження, 

преміювання, оголошення подяки студентам, що беруть активну участь в 

роботі органів студентського самоврядування; 

 звертаються до адміністрації з поданням про дисциплінарні стягнення 

студентам Коледжу, що ігнорують та порушують рішення органів 

студентського самоврядування;  



 виконують інші функції. 

8.3 За погодженням з Студентською радою у Коледжі приймається рішення 

про:  

 відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання; 

 переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, 

на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

 переведення осіб, які навчаються у Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

 призначення заступників директора Коледжу; 

 поселення осіб, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

 Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку та інших 

установчих документів Коледжу, що стосується студентів; 

 діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які 

навчаються у Коледжі. 

8.4 Права та обов'язки членів Студентської ради 

8.4.1 Член Студентської ради має права та обов’язки, якими наділені студенти 

вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до 

Статуту, Колективного договору та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу. 

8.4.2 Крім викладеного, член Студентської ради має право: 

 бути обраним головою Студентської ради; 

 бути обраним керівником структурного підрозділу Студентської ради; 

 вільно викладати свої погляди як з питань роботи будь-якого 

структурного підрозділу, так і усієї Студентської ради в цілому; 

 бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних 

структур, що діють в Коледжі; 

 претендувати за активну громадську діяльність на нагородження, 

оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо; 

 опротестовувати рішення Студентської ради, звернувшись з поданням до 

Конференції. 

           8.4.3 Член студентської ради зобов'язаний: 

 дотримуватись вимог Статуту Коледжу та цього Положення; 

 брати участь у засіданнях Студентської ради; 

 брати активну участь в організації та проведенні заходів Студентської 

ради; 

 дбати про зміцнення авторитету Студентської ради та Коледжу; 

 сумлінно виконувати доручення Студентської ради; 

 інформувати студентів про діяльність Студентської ради; 

 приймати пропозиції та зауваження від студентів Коледжу з приводу 

роботи органів студентського самоврядування; 

 залучати студентів Коледжу до реалізації завдань діяльності органів 

студентського самоврядування.   

8.5 Структура та організація роботи Студентської ради 

8.5.1 До складу Студентської ради входять 8 (вісім) осіб: 

 голова; 



 заступник голови; 

 секретар;  

 заступник з навчальної роботи; 

 заступник з культурно-масової роботи та  соціального захисту 

студентів; 

 заступник з фізкультури і спорту;  

 відповідальний за матеріально-технічне забезпечення; 

 голова Студентської ради гуртожитку. 

8.5.2 Засідання Студентської ради здійснюється у формах: 

 відкритих (планових) зборів, на яких мають право бути присутні 

студенти Коледжу, які не є членами Студентської ради і представники 

адміністрації Коледжу; 

 закритих (позапланових) зборів, на яких мають право бути присутні 

виключно члени Студентської ради, які скликаються Головою 

Студентської ради за власною ініціативою або за вимогою трьох членів 

Студентської ради.  

8.5.3 Засідання Студентської ради є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 

і більше її членів. 

8.5.4 Голова Студентської ради обирається шляхом прямого таємного 

голосування делегатами Конференції простою більшістю голосів від числа всіх 

кандидатів до складу Студентської ради. 

8.5.4 На першому засіданні Студентської ради нового скликання члени 

Студентської ради зі свого числа обирають заступників голови, секретаря та 

відповідального за матеріально-технічне забезпечення.  

8.5.6 Заступники голови, секретар та відповідальний за матеріально-технічне 

забезпечення обираються шляхом відкритого голосування на засіданні Студентської 

ради простою більшістю голосів від числа членів, що прийняли участь в іі засіданні. 

8.5.7 Голова Студентської ради: 

 представляє Студентську раду у взаємовідносинах з адміністрацією 

Коледжу; 

 є членом Педагогічної ради де представляє інтереси студентів;  

 представляє Студентську раду у взаємовідносинах з товариствами, 

клубами та іншими студентськими самоврядними структурами, що діють 

в Коледжі, з органами студентського самоврядування інших навчальних 

закладів; 

 представляє студентське самоврядування Коледжу у взаємовідносинах з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, у 

Всеукраїнській, обласній студентських радах; 

 керує Студентською радою, несе персональну відповідальність перед 

студентами Коледжу за реалізацію покладених на неї завдань; 

 дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентської ради; 

 головує на засіданнях Студентської ради; 

 підписує рішення Студентської ради; 

 звітує на Конференції про діяльність Студентської ради за відповідний 

період; 



 інформує членів Студентської ради про накази директора, розпорядження 

заступників директора, рішення Педагогічної ради, що стосуються 

навчального процесу та студентського самоврядування; 

 у випадку тимчасової відсутності голови Студентської ради, виконання 

його повноважень за рішенням Студентської ради покладається на 

одного з заступників. 

8.5.8 Заступники голови: 

 є членами Педагогічної ради де представляють інтереси студентів в 

межах своїх повноважень; 

 виконують поставленні на них зобов’язання і несуть персональну 

відповідальність за проведену роботу перед Студентською радою; 

 звітують перед Студентською радою; 

 дають вказівки, обов'язкові для виконання членами Студентської ради, 

що входять до їх повноважень; 

 за погодженням Студентської ради можуть залучати студентів Коледжу 

для виконання поставлених задач.  

8.5.9 Секретар: 

 здійснює ведення документації Студентської ради та відповідає за її 

збереження; 

 інформує членів Студентської ради про місце, час і порядок денний 

засідань Студентської ради. 

           8.5.10 Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення: 

 відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та 

майна, переданого у користування Студентській раді; 

 веде облік коштів отриманих Студентською радою; 

 дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентської ради з 

приводу використання приміщення та майна, переданого у користування 

Студентській раді. 

 

9. Студентська рада гуртожитку 
          9.1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є збори 

студентів гуртожитку.  

          9.2 Збори студентів гуртожитку обирають прямим голосуванням терміном на 

один рік робочий орган – студентську раду гуртожитку. 

          9.3 Студентська рада гуртожитку складається з: 

 голови; 

 секретар; 

 відповідального за житловопобутові умови життя; 

 відповідального за культурновиховну роботу; 

 відповідального за санітарногігієнічну роботу; 

 відповідального за спортивно-оздоровчу роботу;  

 відповідального за фінансово-матеріальне забезпечення. 

          9.4 Повноваження Студентської ради гуртожитку: 

 приймати рішення, що регламентують організацію та діяльність 

Студентської ради гуртожитку; 



 контролювати за фінансуванням, матеріальним забезпеченням, 

правилами техніки безпеки, протипожежної безпеки в гуртожитку, 

оперативне реагування на їх порушення; 

 контролювати за санітарно-гігієнічними нормами проживання студентів в 

гуртожитку, оперативне реагування на їх порушення; 

 контролювати за громадським порядком та дисципліною студентів в 

гуртожитку, оперативне реагування на їх порушення; 

 проводити організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи;     

 сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами; 

 брати участь у реалізації державної молодіжної політики; 

 забезпечувати інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, 

фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 

 залучати студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 

 брати участь у поселенні студентів у гуртожитки та їх виселенні; 

 пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати вчиненню студентами 

правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню; 

 виконання інших функцій. 

8.3 За погодженням з Студентською радою гуртожитку приймається рішення 

про: 

 поселення осіб,  які навчаються в Коледжі, в гуртожиток і виселення з 

гуртожитку; 

 затвердження рішень з питань студентського гуртожитку. 

 

10. Старостат Коледжу 

10.1 Старостат Коледжу є робочим органом Студентської ради, який 

призначений для тісної взаємодії органів студентського самоврядування з 

адміністрацією Коледжу та старостами груп. 

10.2. В роботі старостату приймають участь адміністрація Коледжу і куратори 

груп. 

10.3. Головою старостату є голова Студентської ради. 

10.4. Членами старостату є заступники голови Студентської ради і старости 

груп. 

10.5. На засідання старостату можуть запрошуватися викладачі та студенти 

Коледжу. 

10.6. Засідання старостату проводяться раз на тиждень. 

10.6. Повноваження старостату Коледжу: 

 вирішення поточних, нагальних питань навчально-виховного і 

виробничого характеру; 

 аналіз і контроль успішності студентів, відвідування та стану дисципліни 

в Коледжі; 

 подання на розгляд адміністрації та Студентській раді пропозицій щодо 

покращення навчально-виховного процесу, культурно-масових заходів та 

дозвілля та побуту студентів; 



 звернення до адміністрації з поданням про нагородження, преміювання, 

надання матеріальної допомоги, оголошення догани студентам Коледжу. 

 

11. Академічна група Коледжу 

         11.1 Головною структурною одиницею студентського самоврядування є 

академічна група. 

         11.2 Академічна група має свій орган управління, який складається із: 

 старости, як голови органу управління; 

 відповідального за навчальну роботу; 

 відповідального за соціальнопсихологічні питання;  

 відповідального за спортивнооздоровчу роботу;  

 відповідального за культурно-масову роботу та побуту студентів. 

        11.3 Старост в новонабраних груп призначає директор Коледжу. Після двох 

місяців навчання, група, прямим голосуванням, проводить вибори старости групи.  

        11.4 Академічна група також обирає:  

 трьох своїх представників делегатами Конференції студентів;   

 одного представника в кандидати до Студентської ради; 

 одного представника до складу Загальних зборів Коледжу. 

 

12. Представництво студентів в адміністративних органах Коледжу та 

профспілковому комітеті 
         12.1. В Загальних зборах не менше як 15 відсотків повинні бути виборні 

представники з числа студентів Коледжу (один представник з академічної групи). 

          12.2. В профспілкових зборах працівників та студентів Коледжу один студент 

з академічної групи. 

          12.3 Заступником голови профспілки є представник студентів Коледжу. 

          12.3 В Педагогічній раді – всі члени Студентської ради є її членами. 

          12.4 Студентська рада є юридичною стороною при укладанні Колективного 

договору Коледжу. 

          12.5 Голова Студентської ради за своїм бажанням може брати участь в 

адміністративній нараді Коледжу. 

           12.6 Голова Студентської ради та його заступники входять в склад наступних 

комісій, що створюються в Коледжі: 

 «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період»; 

 «Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, 

надання матеріальної допомоги та заохочень (преміювання) студентів» 

 «По соціальному захисту працівників та студентів»; 

 «Про підготовку укладення Колективного договору»; 

 «Приймальній комісії»; 

 «Про профілактику захворювання студентів та формування здорового 

способу життя»; 

 «Про правопорушення та злочинність серед студентів» 

 «Про розподіл випускників на робочі місця»; 

 «Про протидії корупції». 

 



13. Матеріальна і фінансова основа студентського самоврядування 

13.1 Матеріально-технічне забезпечення органів студентського 

самоврядування приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами 

здійснюється за рахунок Коледжу. 

13.2 Члени Президії та Лічильної комісії Конференції, члени Студентської 

ради для виконання своїх обов'язків мають право користуватися послугами відділів: 

 інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання навчальної 

частини Коледжу; 

 методичного кабінету. 

          13.3. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

 кошти, визначені Педагогічною радою в розмірі не менш як 0,5 відсотка 

власних надходжень, отриманих Коледжем від основної діяльності; 

 членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією 

студентів Коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може 

перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

           13.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів. 

           Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання 

коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

8. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. 

9. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для 

встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода. 

 

14. Ліквідація та реорганізація 

           14.1 У випадку невиконання обов’язків, які висвітлені  Положенні про 

студентське самоврядування у Коледжі, органи студентського самоврядування 

реорганізуються та оновлюються. 

           14.2 Ініціатором реорганізації органів студентського самоврядування може 

бути тільки Конференція студентів Коледжу.  

           12.3 У випадку невиконання головою Студентської ради своїх повноважень 

він переобирається Конференцією студентів Коледжу. 

 

 

 

                               Голова Студентської ради 

 

                               

 

                               Секретар Студентської ради  

 


