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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Органи студентського самоврядування (ОССВ) виражають інтереси
всіх студентів коледжу та функціонують з метою забезпечення виконання
студентами своїх обов'язків, а також захисту їх прав, сприяють гармонійному
розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього
організатора та керівника.
1.2. ОССВ керуються Конституцією України, чинним законодавством,
Положеннями про вищий навчальний заклад України, Постановами Кабінету
Міністрів України про заклади освіти в Україні, Законами України про
сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні, Статутом,
рішеннями адміністрації та іншими нормативними документами.
1.3. ОССВ сприяють організації навчальної, наукової, культурнопросвітньої, спортивно-оздоровчої та інших видів діяльності.
Основними задачами ОССВ є :
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів,
• забезпечення виконання студентами своїх обов'язків,
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів,
• сприяння у створенні необхідних умов проживання та відпочинку
студентів,
• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами,
• співробітництво зі студентами інших ВНЗ та молодіжних організацій,
• сприяння проведення серед молоді соціологічних досліджень,
• надання допомоги у фізичному удосконаленні, забезпеченні здорового
способу життя (навчання),
• надання допомоги в трудоустрої випускників,
• патріотичне, правове, трудове, етичне і естетичне виховання молоді,
• профорієнтаційна робота з молоддю,
• участь в рішенні питань міжнародного обміну студентами,
• створення умов для реалізації ініціативи студентів, сприяння діяльності
студентських об'єднань і організацій, які складаються із студентів
коледжу.
Перелік питань, які входять в компетенцію ОССВ, погоджується з
директором коледжу.
1.4. ОССВ виражають інтереси студентства через своїх представників в
стипендіальній комісії, можуть делегувати своїх представників до педагогічної
ради з метою вирішення нагальних питань.
1.5. ОССВ користується:
• всебічною підтримкою структурних підрозділів коледжу, її адміністрації,
• документами та інформацією, які є в підрозділах коледжу і адміністрації, в
рамках компетенції ОССВ,
• майном коледжу, тобто приміщеннями, засобами обчислювальної
техніки, зв'язку та поліграфії на умовах, погоджених з директором
коледжу.

1.6. ОССВ розпоряджаються грошовими коштами,
виділеними їм
коледжем або отриманими від результатів власної діяльності, а також
спонсорської допомоги юридичних і фізичних осіб.
1.7. ОССВ незалежні від партій, політичних та громадських організацій,
органів державної адміністрації.
1.8. Допомога в організації і контроль ходу виборчої компанії в ОССВ
коледжу здійснюються адміністрацією, завідувачами відділень, кураторами
академічних груп.

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Вищим органом студентського самоврядування є студентська конференція
коледжу, яка скликається не частіше як один раз на рік.
' 4 2.1. ОССВ мають таку структуру:
• студентська Рада гуртожитку (СРГ),
• студентські Ради відділень(СРВ),
• студентська Рада коледжу (СРК).
2.2. Волю та прохання студентської громадськості до структурних
підрозділів та адміністрації коледжу виказують:
• на рівні гуртожитку - СРГ,
• на рівні відділень - СРВ,
• на рівні коледжу - СРК.

САМОУПРАВЛІННЯ МЕШКАНЦІВ СТУДЕНТСЬКОГО
ГУРТОЖИТКУ (СРГ)
3.1. Студентська Рада гуртожитку (СРГ) є вищим керівним і виконавчим
органом ОССВ в гуртожитку
3.2. СРГ представляє інтереси мешканців гуртожитку, його Голова
є членом СРК.
3.3. Голова СРГ обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку
(представників кімнат) на початку нового навчального року і по його
рекомендації затверджують склад СРГ. Склад СРГ погоджується з
комендантом гуртожитку та вихователем.
3.4. Термін роботи СРГ - 2 роки. Дострокові вибори можуть бути при
значені за ініціативи 1/3 мешканців гуртожитку або за сумісним рішенням
адміністрації коледжу і СРК (СРВ).
3.5. СРГ збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові за
сідання скликає Голова не рідше 1 разу на місяць. Позачергове засідання
скликається за вимогою 1/5 мешканців гуртожитку, коменданта гуртожитку,
вихователя гуртожитку адміністрації коледжу.
3.6. Рішення СРГ приймаються звичайною більшістю голосів при
присутності на засіданні не менше половини його членів.
3.7. Засідання СРГ є відкритим для всіх мешканців гуртожитку.
3.8. СРГ турбується про забезпечення прав мешканців гуртожитку,
зазначених нормативними документами, задовольняє їх соціальнопобутові і культурні потреби.
3.9. Студентська Рада гуртожитку:

• бере участь в складанні списків для поселення на основі заяв студентів,
враховуючи компактне проживання по академічним групам, курсам, погоджує
списки для поселення з завідувачами відділень, студентським профкомом,
• разом з комендантом надає приміщення для проведення і організує
проведення бесід, вечорів відпочинку, дискотек і т.п., вирішує спільно з
адміністрацією питання пропускного режиму, чергування в гуртожитку,
• слідкує за дотриманням адміністрацією гуртожитку діючих санітарних
норм,
•
спільно з адміністрацією гуртожитку вирішує склад і кількість кімнат
для самостійних занять і побутових послуг,
•
погоджує правила внутрішнього розпорядку та проживання, правила
відшкодування заподіяних матеріальних збитків і т.п., контролює дотримання
мешканцями правил внутрішнього розпорядку гуртожитку та санітарного стану
кімнат.
3.10.
СРГ звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців
гуртожитку.

СТУДЕНТСЬКА РАДА ВІДДІЛЕННЯ (СРВ)
4.1. СРВ є вищим керівним і виконавчим органом ОССВ на
відділенні.
4.2. СРВ представляє інтереси студентів відділення. Голова СРВ
є заступником С РК .
4.3. Члени СРВ обираються на конференції (загальних зборах) студентів
відділення
в
кількості
три
члени
СРВ
від
кожної
групи.
Старости академічних груп або заступники старост груп входять в СРВ за
посадою.
Вибори регламентуються даним Положенням. Склад СРВ погоджується
завідувачем відповідного відділення.
4.4. Голова СРВ обирається на першому засіданні Ради.
4.5. Термін роботи СРВ не менше 1-го року.
4.6. СРВ може делегувати своїх представників до педради . Представники
СРВ в педраді мають право за власною ініціативою або за дорученням СРВ
виносити для обговорення питання, які стосуються студентського життя.
4.7. СРВ збирається на чергові і позачергові засідання. Чергові за
сідання скликає Голова СРВ не рідше 1 раз на місяць. Позачергові засідання
Голова СРВ скликає за вимогою 1/3 членів СРВ, завідувача відділення, не
пізніше тижня від дня надходження вимоги.
4.8. Рішення СРВ приймаються звичайною більшістю голосів при
присутності на засіданні не менше половини його членів. У випадку, як
що вдруге підряд на засіданні СРВ не буде кворуму, необхідного для
прийняття рішення, СРВ приймає його незалежно від кількості присутніх
простою більшістю голосів.
4.9. Засідання СРВ є відкритими для всіх студентів відділення.
4.10 Студентська Рада від ділення:
• організує і контролює роботу студентської навчально-виховної комісії
(НВК) відділення,

спільно з завідувачем відділення визначає перелік питань, які потребують пого
дження з адміністрацією коледжу,
• вносить пропозиції завідувачу відділення про створення відповідних
умов для навчання та побуту студентів,
• делегує (відзиває) представників студентів в комісії (робочі групи)
створювані на відділенні,
• погоджує з завідувачем відділення і підрозділами коледжу питання,
які стосуються навчального процесу, соціально-побутових і культурних
потреб студентів відділення,
• бере участь у визначенні структури розподілення матеріальної
допомоги, заохочення студентів і інших витрат, направлених на
студентські цілі відділення,
•
вносить пропозиції про форми морального і матеріального заохочення
студентів, які досягли відповідних успіхів в навчанні й науковій роботі,
• вносить пропозиції стипендіальній комісії відносно призначення
стипендій (державних та особових),
• бере участь в організації дозвілля студентів, організує культурномасову і спортивно-масову роботу на відділенні.
4.11.
СРВ звітує про свою роботу на конференції (загальних зборах)
студентів відділення.

СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ (СРК)
5.1. СРК є вищим керівним і виконавчим органом ОССВ в
коледжі в період між конференціями.
5.2. СРК представляє інтереси студентської громадськості, визначає
основні напрямки діяльності ОССВ, погоджує їх з керівництвом коледжу.
5.3. СРК здійснює контроль за діяльністю всіх ОССВ в коледжі.
5.4. СРК складається із:
• по два представники від кожного відділення,
• Голів студентських Рад відділень,
• Голови студентської Ради гуртожитку
• Заступника голови студентського профкому.
Вибори регламентуються даним Положенням. Склад СРК погоджується з
директором коледжу.
5.5 Голова СРК обирається на першому засіданні закритим таємним
голосуванням членів СРК або усіма студентами коледжу у разі проведення
загальноколеджівських виборів голови ради.
5.6. Термін роботи СРК не менше 1-го року.
5.7. СРК створює постійні та тимчасові комісії, визначає їх задачі і
компетенцію, делегує своїх представників ( у разі необхідності) до педагогічної
ради коледжу в відповідності з Статутом коледжу. Фракція студентів має право
за дорученням СРК, її Комітету або за власною ініціативою виносити для
обговорення на педраді питання, які стосуються інтересів студентства.
5.8. СРК збирається на чергові і позачергові засідання. Чергові за
сідання скликає Голова СРК, як правило, не рідше 1 разу
на місяць. Позачергові засідання скликаються за:

• письмовою вимогою 1/3 членів СРК або всіх Голів СРВ чи Голови
СРГ,
• директора коледжу, не пізніше тижня від дня надходження вимоги.
5.9. Рішення СРК приймаються звичайною більшістю голосів при
присутності на засіданні не менше половини його членів.
У випадку, якщо вдруге підряд на засіданні СРК не буде кворуму,
необхідного для прийняття рішення, СРК приймає його незалежно від кількості
присутніх простою більшістю голосів. Зміна прийнятого таким чином рішення
може бути зроблена тільки при кворумі і 2/3 голосів присутніх. Рішення СРК
обов'язкове для всіх ОССВ.
5.10. Засідання СРК є
відкритими
для всіх студентів
коледжу.
3“ правом дорадчого голосу в засіданні СРК можуть брати
участь представники профспілкової організації, студентських громадських
організацій, які діють в коледжі.
5.11. Студентська Рада коледжу:
- сприяє роботі студентських навчально-виховних комісій (НВК) коледжу,
- спільно з директором визначає перелік питань, які потребують пого
дження,
- делегує (відзиває) представників ОССВ з членів комісій, створених
підрозділами коледжу,
- вносить пропозиції щодо коштів, призначених на студентські цілі
(на потреби студентської самодіяльності, студентського клубу, благоустрою
студентського
гуртожитку,
приміщень,
території
коледжу
і
т.п.), а також на засоби зв'язку, поліграфії ОССВ коледжу,
- вносить пропозиції про форми матеріального і морального заохочення
студентів, які добились успіхів в навчанні, науковій та суспільній роботі,
- вносить пропозиції щодо оплати за гуртожиток, поселення в студе
нтський гуртожиток,
- разом з адміністрацією коледжу приймає рішення про стягнення до
студентів,
- вносить пропозиції стипендіальній комісії відносно призначення осо
бових стипендій,
- бере участь в організації дозвілля студентів, організує культурно-масову
і спортивно-масову роботу на рівні коледжу.
5.12. СРК звітує про свою роботу на загальній конференції студентів
коледжу.
5.13. Представляє ОССВ коледжу за межами коледжу.
5.14. Погоджує з директором та підрозділами коледжу питання, які
відносяться до навчального процесу, соціально-побутових і культурних
потреб студентів і які входять в компетенцію ОССВ,
5.15. Бере участь у визначенні структури, розподілу матеріальної допомоги,
заохочень за успіхи в навчальній і науковій роботі, коштів, виділених на
студентські цілі,
5.16. Академічні групи можуть брати участь у висуненні кандидатів на пост
голови студентської ради самоврядування.

ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ, ВИБОРИ ОССВ
7.1. Конференція
студентів
(конференція)
є
безпосереднім
волевиявленням студентської громадськості БМК ЗНТУ. Конференція скли
кається, як правило, не рідше як 1 раз на рік.
7.2. Делегати конференцій обираються на зборах студентів відділень: 1
делегат від 6 студентів або 4 студента від академічної групи. Вибори є
дійсними,
якщо
в
голосуванні
взяло
участь
більш,
як
половина академічної групи. Вибраними є студенти, які набрали найбільшу
кількість
голосів.
Результати
виборів
оформлюються
від
повідним протоколом.
7.3. Конференція (відділення або загальна - коледжу) виражає
погляд студентів на найважливіші питання студентського життя.
7.4. Конференція
затверджує
(формує)
студентську
Раду відділення, заслуховує її звіт.
7.5. Загальна конференція коледжу приймає і корегує Положення
про ОССВ БМК ЗНТУ, затверджує (формує) студентську Раду коледжу, за
слуховує її звіт.
7.6. Рішення конференції приймаються звичайною більшістю голосів, а про
Положення ... - більшістю в 2/3 членів від присутніх, якщо в голосуванні взяло
участь не менш половини від загальної кількості вибраних делегатів.
7.7. Позачергова конференція скликається за рішенням СРК (СРВ).
7.8. Вибори ОССВ вважаються дійсними, якщо в голосуванні взяло участь
не менш, як половина виборців (студентів підрозділу).
7.9. Позачергові вибори ОССВ проводяться за рішенням СРК.
7.10. Припинення повноважень члена ОССВ відбувається в випадках:
► відрахування з коледжу,
► закінчення терміну навчання,
► за власним бажанням,
► за рішенням СРК.
7.11. Відрахування членів ОССВ із числа студентів коледжу можливе
тільки після погодження з СРК .
7.12. Початкові вибори ОССВ організує робоча група, яку складають
старости груп відділень.
7.13.3а умови висунення кандидатів на пост голови студентського
самоврядування коледжу академічними групами, в коледжі проводиться таємне
голосування за участю усіх студентів коледжу.
7.14. Студентська рада коледжу перебирає на себе обов’язки виборчої
комісії і несе відповідальність за проведення та хід виборів.
7.15. Вибори голови ради студентського самоврядування коледжу можна
вважати легітимними, якщо в них взяло участь 85 % від загальної кількості
студентів.
7.16. Голова Ради студентського самоврядування вважається обраним,
якщо за нього проголосувало 51% від загальної кількості виборців.

7.17.Про результата виборів виборча комісія інформує студентів коледжу
не пізніше наступного дня. Результати голосування висвітлюються на стенді
Ради студентського самоврядування, на сторінках газети «Коледж».
7.18.Кандидати на пост голови Ради студентського самоврядування
упродовж наступного за виборами дня, можуть подати апеляцію до Ради
студентського самоврядування або до студпрофкому.
ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ РАД
Всі Ради і Комітет інформують студентів про свої рішення через газету,
інформаційні куточки відділень і в гуртожитках.

