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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1 Це положення регламентує порядок створення й функціонування 
студентського самоврядування у Жовтоводському промисловому фаховому 

коледжі Дніпровського національного університету  імені Олеся Гончара (далі 
– коледж).  

Студентське самоврядування у коледжі - це право і можливість студентів, 
гарантовані державою, вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх 
прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової 
передвищої освіти у порядку, визначеному законом України «Про передвищу 
фахову освіту», Положенням про ЖВПФК ДНУ та цим Положенням.  

1.2 Студентське самоврядування здійснюється студентами коледжу 

безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що 
обираються у порядку, визначеному Законом України «Про фахову передвищу 
освіту» та цим Положенням. 

1.3 Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на принципах:  
1) добровільності, колегіальності, відкритості; 
2) виборності та звітності; 
3) рівності прав студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 

передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні; 
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 
5) академічної доброчесності. 
1.4 Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у тому 

числі неповнолітніх. Усі студенти коледжу мають рівні права щодо участі у 
студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його 
органів. 

1.5 У своїй діяльності органи студентського самоврядування коледжу 
керуються чинним законодавством України, нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Положенням про коледж та Положенням 
про студентське самоврядування у коледжі.  

Положення визначає: 
1) структуру органів студентського самоврядування (студентської ради), 

порядок і періодичність її обрання та звітування, розподіл повноважень та 
порядок здійснення нею своєї діяльності; 

2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі 
порядок погодження рішень, визначених Законом України «Про  фахову 
передвищу освіту»; 

3) порядок припинення повноважень студентів коледжу, обраних до 
органів студентського самоврядування, у тому числі щодо питань ініціювання 
та проведення голосування про їх відкликання; 

4) порядок проведення виборів представників студентів коледжу до 
органів. 

1.6 Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, 
гуртожитку, відділення, академічних груп. 
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Органами студентського самоврядування у ЖВПФК ДНУ є: 
-  конференція студентів коледжу - вищий орган студентського 

самоврядування; 
-    студентська рада коледжу; 
-    старостат; 

-    студентський актив у академічних групах. 
На рівні коледжу на постійній основі також діють: 
-    виборча комісія. 
-    контрольно-ревізійна комісія, 
1.7 Органи студентського самоврядування обираються у порядку, 

визначеному Законом України «Про  фахову передвищу освіту», таємним 
голосуванням 10 відсотків студентів коледжу 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. 

Голова  студентської ради та його заступники можуть перебувати на 
посаді не більш як два строки. 

З припиненням особою навчання у коледж припиняється її участь в органі 
студентського самоврядування. 

1.8 Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників 
освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна 
колежу). 

1.9 Адміністрація коледжу має право:  
 знайомитися з інформацією про діяльність органів студентської ради 

(плани, звіти, копії протоколів засідань тощо);  
 скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у 

випадках недотримання органами студентського самоврядування Положення 
ЖВПФК ДНУ та даного Положення;  

 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 
що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, 
конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).  

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, 
схвалення чи введення в дію директором, іншими органами управління 
коледжем. 

1.10 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. 

1.11 Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 
ними кошторисів. 
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Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік. 

 

ІІ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

2.1 Органи студентського самоврядування: 
1) беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому цим 

Законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти; 
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 
побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 
оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 
передвищої освіти; 

5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 
6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних 

органів; 
7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування; 
9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та 

наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису 
(фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до 
розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з 
питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 
11) мають право оголошувати акції протесту; 
12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 

діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 
13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про 

студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти. 
2.2. За погодженням зі студентської ради коледжу приймаються рішення 

про: 
1) відрахування студентів коледжу та їх поновлення на навчання:  
- у випадках невиконання індивідуального навчального плану;  
- порушення умов договору про надання освітніх полуг, який є підставою 

для зарахування;  
- порушення академічної доброчесності  
- інших випадках, визначені  частиною першою статті 44 Закону України 

«Про  фахову передвищу освіту»; 
2) переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, 

з одного джерела фінансування на інше; 
3) поселення осіб, які навчаються у коледжі, до гуртожитку і виселення їх 
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із гуртожитку; 
4) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжу; 

5) затвердження положення про організацію освітнього процесу. 
Рішення з питань, передбачених цим розділом, може бути ухвалене без 

погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного 
подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції. 
 

 

ІІІ СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ТА КОНТРОЛЬНО-

РЕВІЗІЙНИХ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

  

Відповідно до п.1.6 Розділу І Положення:      
      

3.1 Виконавчі органи студентської ради коледжу – комісії: 
- комісія з навчальної роботи; 
- комісія з питань культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи; 
- комісія із соціально-правового захисту; 
- інформаційна комісія; 
- комісія з питань зовнішніх зв’язків. 

3.2 Виконавчий орган – старостат. 

3.3 Виконавчий орган академічних груп – студентський актив. 

3.4 Виборча комісія: 
-    мандатна комісія, 
-    лічильна комісія. 
3.5 Членом виконавчих та контрольно-ревізійних органів може бути будь-

який студент коледжу, який виявив бажання та подав заявку до голови 
відповідного виконавчого органу,  а той, у свою чергу - до голови студентської 
ради з метою проведення наступного таємного голосування. 

3.6 Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посади в органах 
студентського самоврядування коледжу. 

 

 

IV ВИЩИЙ ОРГАН СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

4.1 Вищим органом студентського самоврядування коледжу є 
Конференція студентів коледжу (далі – Конференція), яка: 

1) затверджує положення про студентське самоврядування закладу 
фахової передвищої освіти; 

2) обираєь керівника та членів виконавчого органу студентського 
самоврядування, дає оцінку їхній діяльності; 

3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах; 

4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 
самоврядування, вносить до нього зміни, заслуховуює звіт про його виконання; 
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5) обираює контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 
здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та 
виконання бюджету органів студентського самоврядування; 

6) формує студентські виборчі комісії з числа студентів коледжу для 
організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

7) обирає представників студентів коледжу до вищого колегіального 
органу громадського самоврядування та колегіального органу управління 
закладу фахової передвищої освіти; 

8) заслуховує звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів 
студентського самоврядування, дає оцінку їхній діяльності; 

9) здійснює інші повноваження, передбачені Законом «Про фахову 
передвищу освіту» та положенням про студентське самоврядування коледжу. 

4.2 На студентську конференцію всі академічні групи обирають на своїх 
зборах по три делегати (старосту академічної групи та ще двох студентів групи) 
шляхом таемного голосуванням простою більшістю голосів. Кожен делегат має 
право голосу. 

4.3 Результати виборів делегатів Конференції оприлюднюються шляхом 
розміщення на інформаційній дошці коледжу, веб-сайті, соціальних мережах. 
Делегат Конференції є представником інтересів студентської громади, яка його 
обрала. Повноваження делегата Конференції починаються з моменту першого 
засідання Конференції й закінчуються в момент припинення повноважень 
Конференції.  

Повноваження делегата також припиняються у разі:  
 складення повноважень за власним бажанням;  
 завершення навчання в коледжі;  
 відрахування з коледжу чи переведення до іншого навчального закладу, 

оформлення академічної відпустки;  
 відкликання студентською громадою академічної групи.  
Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Конференції.  
4.4.Конференція скликається рішенням студентської ради не рідше 

одного разу на рік. Позачергова Конференція скликається рішенням 
студентської ради на вимогу 10 відсотків студентів коледжу. Рішення про 
скликання Конференції доводиться до відома студентської громади 
організаційним комітетом. Делегатів про скликання Конференції інформують 
не пізніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу 
скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд 
засідання.  

4.5 Головує на конференції голова студентської ради. Конференція 
проводиться за умови реєстрації не 2/3 від загальної кількості делегатів. 

4.6 Рішення конференції приймаються більшістю голосів відкритим 
голосуванням, зміни та доповнення до Положення приймаються за умов, якщо 
за нього проголосувало 2/3 делегатів конференції. 

4.7 Протокольно оформлюються: 
-    конференція студентів коледжу, що проводиться у вересні; 
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-    засідання студентської ради коледжу, що проводяться 5 разів на рік 
(без врахування позачергових); 

-    старостат проводиться за потреби. 

 

 

V ПРАВОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

ПРЕЗИДІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

 

5.1. Голова студентської ради очолює студентську раду коледжу. 
5.2. Голова студентської ради здійснює керівництво поточною роботою 

робочих органів студентського самоврядування, представляє органи 
студентського самоврядування в коледжі та за його межами. 

5.3. Голова студентської ради обирається шляхом таємного голосування 
(відповідно до п. 1.7 розділу І Положення). 

5.4. Вибори голови студентської ради проводяться в один тур. 
5.5. Обраним головою студентської ради вважається той студент, який 

набрав більшу кількість голосів. 
5.6. Кандидатом на посаду голови студентської ради може бути будь-який 

студент ЖВПФК ДНУ, який виявив бажання та подав заяву і передвиборчу 

програму на ім'я голови виборчої комісії. До заяви додаються списки з 
підписами 10% студентів коледжу на підтримку кандидата. 

Документи до виборчої комісії подаються не раніше, ніж за три тижні, і 
не пізніше, ніж за два тижні, до проведення виборів. 

5.7. Одна і та ж сама особа не може займати посаду голови студентської 
ради більше, ніж два строки підряд. 

5.8. Передвиборча агітація кандидата на посаду голови студентської ради 
починається з дня реєстрації кандидата виборчою комісією і закінчується за 
один день до виборів. 

5.9. Вибори голови студентської ради є рівними: делегати беруть участь у 
виборах на рівних засадах, кожен делегат має один голос. 

5.10. Голова студентської ради: 
-   бере участь у засіданнях педагогічної ради, стипендіальнї комісії, 

комісії по поселенню у гуртожиток та пропонує для вирішення питання, що 
стосуються інтересів студентів; 

-   забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 
-   приймає рішення щодо діяльності органів студентського 

самоврядування; 
-   вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів 

коледжу з питань студентського життя; 
-   бере участь в організації зв'язків між закладами освіти; 
-   затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про 

порядок роботи виконавчих органів студентського самоврядування; 
-   здійснює контроль за діяльністю органів студентського 

самоврядування. 
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5.11. Позачергове засідання студентської ради скликається за рішенням 
голови студентської ради. 

5.12. Рішення голови студентської ради є обов'язковими для всіх органів 
студентського самоврядування. 

5.11. Голова студентської ради виконує свої обов'язки до вступу 
новообраного голови студентської ради. 

5.12. Повноваження голови студентської ради припиняються достроково 
у випадках: 

-    особистої заяви; 
-    відрахування з числа студентів  коледжу; 
-    неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я; 
-    та відповідно до п. 1.7  розділу І даного Положення. 
5.13. Голова студентської ради може бути усунений з посади рішенням 

студентської ради. Рішення про усунення голови студентської ради з посади 
приймається на засіданні студентської ради не менше, ніж 2/3 від загальної 
кількості делегатів. 

5.14. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до 
голови студентської ради у випадку, якщо до заяви додаються підписи 10% 
студентів коледжу. Студентська рада для з'ясування обставин, які є причиною 
вираження недовіри до голови студентської ради, утворює тимчасову комісію, 
яка у п’ятиденний строк встановлює причини подання заяви. У триденний 
строк розглядаються висновки тимчасової комісії і виноситься рішення про 
позачергове засідання студентської ради з питань усунення голови студентської 
ради з посади та організацію позачергових виборів за процедурою, визначеною 
Положенням. 

5.15 Заступник голови студентської ради обирається на першому своєму 
засідання із числа членів студентської ради коледжу шляхом прямого 
голосування простою більшістю голосів. 

5.16 На заступника голови студентської ради покладаються обов’язки 
голови у разі: 

- делегування головою частини своїх обов’язків; 
- відсутності голови з поважних причин; 

- причин, зазначених у п.5.12 даного Положення. 
5.17  Секретар Студентської ради обирається на першому засіданні 

Студентської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів 
на один рік.  

Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, облік виконання 
рішень, відповідає за документообіг.  

5.18  Голова та секретар студентської ради відповідають за збереження 
документації, надання копій адміністрації.  
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СТАРОСТАТУ 

 

5.19 Первинна структурна одиниця студентського самоврядування 
створюється на рівні академічної групи. До її складу входять староста, 
заступник старости та представники в секторах на рівні Коледжу.  

5.20 Староста академічної групи є представником студентів в 
адміністративній вертикалі управління навчальним та виховним процесом. Він 
має повноваження доводити до групи управлінські рішення.  

5.21 Староста як організатор навчального процесу групи: 
 працює в тісному контакті з класним керівником, викладачами-

предметниками, адміністрацією, органами студентського самоврядування, 
батьками;  

 підзвітний зборам групи, на яких він щорічно доповідає про свою 
роботу.  

5.22 Староста підзвітний у своїй роботі завідувачу відділення  та 
класному керівникові.  

5.23 Староста призначається із числа осіб успішних у навчанні, 
користується авторитетом і повагою серед студентів групи, педагогічних 
працівників та може позитивно впливати на колектив і володіє 
організаторськими здібностями. 

5.24 Староста призначається наказом директора за результатами зборів 
академічної групи (до 10 вересня) на основі рішення більшості голосів шляхом 
прямого відкритого голосування. В голосуванні беруть участь усі студенти 
групи. Повноважними зборами вважаються такі, в яких бере участь дві третини 
студентів групи. Класний керівник академічної групи має дорадчий голос. 

5.25  Староста у визначенні змісту роботи керується Положенням про 
ЖВПФК ДНУ, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу та цим 
Положенням і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі 
студентами академічної групи. 

5.26 Староста навчальної групи має право:  
 представляти інтереси академічної групи в усіх підрозділах коледжу;  
 давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного 

процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед групою доручень 
адміністрацією; 

 отримувати в навчальній частині журнал навчальних занять групи за 
дорученням викладача - предметника чи класного керівника та нести 
персональну відповідальність за його збереження;  

 виходити до адміністрації з пропозиціями про моральне заохочення 
студентів групи, застосування до них стягнень;  

 бути присутнім на батьківських зборах групи, педагогічних нарадах, 
нарадах адміністрації, іспитах групи;  

 виходити до адміністрації з пропозиціями про зміну розкладу занять та 
іспитів, покращення роботи будь-яких підрозділів навчального закладу.  
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5.27 Староста групи зобов'язаний:  
 здійснювати контроль за дотриманням студентами моральних, етичних 

норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку коледжу;  
 створювати у студентському колективі умови для засвоєння студентами 

освітніх програм;  
 здійснювати контроль присутності студентів на заняттях та вести облік; 
 щоденно призначати чергових, які зобов'язані стежити за порядком, 

чистотою та зберігати майно, прилади та інвентар в кабінетах;  

 повідомляти студентів групи про зміни в розкладі занять;  
 інформувати завідувача відділення та класного керівника про 

результати навчання, поведінку студентів групи;  
 організовувати та проводити виховні години за розпорядженням 

класного керівника; 
 своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, 

викладачів-предметників, класного керівника стосовно організації навчального 
процесу та інших офіційних заходів; 

 готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких 
обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя 
студентського колективу; 

 проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно 
виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку; 

 забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться в 
коледжі із залученням студентів академічної групи; 

 оперативно інформувати завідувача відділення  про зрив занять, 
можливі непорозуміння у розкладі занять тощо; 

 оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 
адміністрацію про порушення прав студентів, прояви булінгу щодо студентів , 
можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для 
студентів; 

 брати участь у зборах старостату академічних груп; 
 після закінчення заліків та екзаменів отримувати підсумкову 

інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома 
студентів в індивідуальному порядку. 

5.28 Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання 
студентами групи. 

5.29 Староста призначається на весь період навчання. Підставами для 
звільнення старости можуть бути: 

- за власним бажанням; 
- з ініціативи адміністрації; 
- органів студентського самоврядування або студентів даної академічної 

групи; 
- якщо він не справляється з обов’язками; 
-втратив моральне право бути офіційним лідером студентського 

колективу. 
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КОМІСІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ 

 

5.30 При студентській раді створюються комісії за напрямами роботи, а 
саме: 

- комісія з навчальної роботи спрямовує свою діяльність на поліпшення 

навчального процесу, співпрацює iз заступником директора з навчально-

виховної  роботи та завідуючою відділенням: 
Обов’язки комісії з навчальної роботи: 
 Здійснює контроль за розкладом занять, а саме: 
 контроль тижневого навантаження студентів; 
 раціональність та щільність денного розкладу. 
 Здійснює моніторинг успішності академічних груп та два рази  у 

семестр складає рейтинг груп (за успішністю у навчанні та систематичністю 
відвідування занять студентами). 

 Здійснює систематичний контроль відвідування студентами 
академічних занять, запізнень на заняття та сприяє покращенню цих 
показників. 

 Надає студентам роз’яснення з питань організації навчального процесу 
в ЖВПФК ДНУ. 

 У разі неможливості вирішення питань координатор комісії може 
звертатися до голови студентської ради. 

 

- комісія з питань культурно-масової та спортивно-оздоровчої 
роботи: 

 Організовує  та проводить на рівні коледжу різноманітні культурно-

масові заходи (свята, концерти, конкурси, творчі виставки студентських робіт, 
вечори відпочинку, фестивалі студентської творчості тощо). 

 Організовує спільно з керівником фізичного виховання та проводить на 
рівні коледжу спортивно-оздоровчі заходи (спортивні змагання, турніри, дні 
здоров’я, туристичні походи тощо). 

 Організовує та проводить культурно-масові заходи коледжанського та 
місцевого рівнів. 

 Інформує студентів коледжу про культурно-масові заходи, конкурси та 
акції , що проводяться у коледжі, місті, країні. 

 За потребою розповсюджує квитки на культурно-масові заходи. 
 Організовує та проводить спільно із соціально-правовою комісією 

заходи щодо підтримання студентами здорового способу життя. 
 

- комісія із соціально-правового захисту та волонтерства: 

 Формує та оновлює нормативно-правову базу з питань захисту 
студентів у соціальній, правовій, освітніх сферах. 

 Надає консультації за проханням студентів щодо захисту їхніх прав. 
 Спільно із адміністрацією веде облік студентів соціально-незахищених 

категорій. 
 Ініціює і здійснює благочинні акції. 
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 Організовує та проводить спільно з комісією з питань культурно-

масової та спортивно-оздоровчої роботи, акції соціально-громадської 
направленості (молодіжні проєкти, інформативні лекції, тренінги, дебати і т.д. 
щодо питань громадської активності студентів, боротьби зі СНІДом, 
тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом, щодо екологічної ситуації, 
профілактики правопорушень, актуальних проблем молоді і суспільства). 

 Надає матеріали із соціального захисту студентів на інформаційні 
стенди. 

 сприяє розвитку волонтерського руху в коледжі. 
 

- інформаційна комісія: 
 Розповсюджує інформацію серед студентів коледжу щодо заходів 

коледжанського та міського рівня, актуальних питань студентського життя та 
молодіжної політики через інформаційні стенди, інтернет-ресурси, друковані 
органи, коледжанське радіо, старостат. 

 Шукає та розповсюджує інформацію щодо соціальних проєктів, 
конкурсів, конференцій тощо, в яких можуть брати участь студенти коледжу. 

 Проводить опитування студентів з метою виявлення нагальних проблем 
та надання в подальшому необхідних консультацій. 

 Розробляє концепцію та відповідає за оформлення стендів студентської 
ради. 

 

- комісія з питань зовнішніх зв’язків: 
 Налагоджує зв’язки та відповідає за співпрацю із установами міського, 

регіонального, обласного рівнів з метою організації та проведення спільних із 
студентською радою заходів і проектів. 

 Співпрацює з іншими навчальними закладами, організовуючи спільні 
молодіжні заходи або програми, спрямовані на обмін студентським досвідом. 

 Займається пошуком спонсорської допомоги для заходів, що 
проводяться студентською радою. 

 Співпрацює з інформаційною комісією у напрямку пошуку міських, 
регіональних, обласних конкурсів, програм, у яких можуть взяти участь 
студенти коледжу. 

 

ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

 

5.31 Виборча комісія є постійнодіючим органом студентського 
самоврядування, який відповідно до Положення забезпечує організацію 
підготовки і проведення засідання студентської ради та виборів голови 
студентської ради. 

5.32 Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує 
здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого 
процесу реалізацію виборчих прав студентів. 

5.33 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, 
незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності 
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розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і 
гласності. 

5.34Виборча комісія є незалежним органом студентського 
самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від 
інших органів. 

Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах 
повноважень, що передбачені цим Положенням. Втручання будь-яких органів, 
посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що 
належать до повноважень комісії, не припустиме. 

5.35 Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На 
засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду 
голови студентської ради, представники адміністрації коледжу. 

За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші 
особи. 

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути 
присутніми представники заінтересованих сторін. 

Рішення виборчої комісії публікуються на сайті коледжу, розміщуються 
на інформаційній дошці в коледжі, оголошуються по внутрішньому радіо. 

5.36 Виборча комісія студентів обирається шляхом відкритого 
голосування з числа студентів коледжу на студентській конференції. 

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа 
членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому 
засіданні. 

Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом року 
можна змінювати не більше, ніж на одну третину. 

Виборча комісія працює на постійній основі. 
5.37 Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу. 
5.38 Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення 

після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції. 
Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її 

секретар. 
5.39 Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її 

засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке 
відповідно до цього Положення належить до компетенції комісії. 

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його 
відсутності - заступником голови комісії.  

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі 
невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого 
складу головуючого на засіданні. 

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є 
правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний 
засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови 
комісії або головуючий на засіданні. 

У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в п. 5.35 

Положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується 
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головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - 

головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії. 
5.39 Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх 

повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим 
голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її 
членом. 

5.40  Виборча комісія: 
-    організовує підготовку і проведення виборів голови студентської ради 

та її органів; 
-    забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу; 
-    вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

окремих статей цього положення з питань виборів голови студентської ради; 
-    публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші 

матеріали про свою діяльність; 
-    встановлює форми виборчих списків делегатів студентської ради, 

зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та 
передачі виборчих документів; 

-    заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з 
питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів голови студентської 
ради; 

-    проводить реєстрацію кандидатів на посаду голови студентської ради, 
відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку 
кандидата на посаду голови студентської ради, надання виборчих документі; 

-    затверджує результати виборів голови студентської ради, оголошує на 
веб-сайті коледжу, інформаційній дошці, в соціальних мережах повідомлення 
про результати виборів голови студентської ради. 

5.41 Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими 
для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського 
самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень. 

5.42 Голова комісії: 
-    здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу; 
-    забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її 

розгляд; 
-    скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про 

час скликання засідання, веде засідання комісії; 
-    призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату 

комісії; 
-    представляє комісію у відносинах з органами студентського 

самоврядування та адміністрацією коледжу; 
-    голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з 

питань організації діяльності секретаріату комісії. 
5.43 У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним 

своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює 
функції і повноваження голови комісії, передбачені п. 8.13. Положення. 
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5.44 Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з 
рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у 
письмовій формі додається до протоколу засідання комісії. 

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії 
здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії 
розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови 
комісії або заступника голови комісії. 

5.45 Члени комісії мають право: 
-    проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів 

делегатів до студентської ради; 
-    давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами 

студентського самоврядування; 
-    виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що 

належать до її повноважень; 
-    ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку 

денного та отримувати відповіді по суті; 
-    знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що 

розглядаються на засіданнях комісії. 
5.46 Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, 

не пов'язаною з діяльністю комісії. 
Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй 

діяльності є незалежними. 
Незалежність членів комісії забезпечується: 
-   особливим порядком призначення та дострокового припинення 

повноважень; 
-   забороною втручання у діяльність комісії. 
5.47 Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за 

рішенням голови студентської ради у разі: 
-     порушення ним встановлених цим положенням норм; 
-     відрахування із числа студентів; 
-     за особистою заявою члена комісії; 
-     за невиконання покладених обов'язків. 
Голова студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням 

повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу. 
5.48 Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно 

до Положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і 
повноважень комісії, керують відповідо до Положення. 

5.49 Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших 
членів комісії, пов'язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для 
всіх органів студентського самоврядування. 

5.50 Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою 
комісією або рішенням студентської ради. 

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований 
цим повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови 
затверджується комісією більшістю від її складу. 
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5.60 Голови виконавчих органів обираються таємним голосуванням 
членів підпорядкованих органів за процедурою таємного голосування. 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

5.61 Конторльно-ревізійна комісія - контрольно-ревізійний орган 
студентського самоврядування. 

5.62 Контрольно-ревізійна комісія здійснює поточний контроль за станом 
використання майна та виконання бюджету органів студентського 
самоврядування. 

5.63 До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити 
керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування (в т.ч. 
студентських виборчих комісій). 

5.64  Члени контрольно-ревізійної комісії обираються з числа студентів 
коледжу на конференції студентів коледжу за процедурою таємного 
голосування відповідно до Положення. 

5.65 Персональний склад контрольно-ревізійної комісії обирається 
відповідно до процедури виборів органів студентського самоврядування та 
складається з представників спеціальності у кількості одного студента від 
спеціальності. 

5.66 До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити особи, 
що займають керівні посади в органах студентського самоврядування. 

 

  

VІ ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1 Дане Положення діє з дня його затвердження на конференції 
студентів. 

6.2 Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після 
затвердження на конференції студенів коледжу. 

 

 


