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ПОЛОЖЕ
ПРО САМОВРЯ,
В КОЛЕДЖІ КНУТД
1. Загальні положення
1.1.У Коледжі КНУТД діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною
частиною
громадського
самоврядування
навчального
закладу.
Студентське самоврядування - це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів
студентів, а також брати участь в управлінні Коледжем КНУТД.
1.2.Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі
студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні
права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та
інші органи студентського самоврядування.
1.3.Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
студентів
та їх участь в управлінні коледжем. Студентське
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного
голосування студентів.
1.4.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, Положенням про Коледж КНУТД та Положенням про
студентське самоврядування вищого навчального закладу.
1.5.Органи студентського самоврядування діють на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
1.6.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
відділення, гуртожитку, коледжу. Залежно від контингенту студентів
студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу,
спеціальності.
1.7.Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми
(парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські
деканати, студентські ради тощо).
1.8.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.

1.9.Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть
перебувати на посаді не більш як два строки.
1.10.3 припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому
Положенням про студентське самоврядування вищого навчального
закладу.
1.11.Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як
громадська
організація відповідно до законодавства з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».
2. Мета та функції самоврядування в коледжі
2.1. Метою самоврядування в Коледжі КНУТД є залучення студентів до
участі в заходах адміністрації, забезпечення виконання студентами
«Правил внутрішнього розпорядку в Коледжі КНУТД», захисту їх
соціальних прав, виконання ними своїх обов’язків, сприяння розвитку
ініціативи,
самостійності
колективу
студентів,
виховання
висококваліфікованих, професійно підготовлених, а головне гармонійно розвинутих та суспільно активних студентів.
2.2. Студентське самоврядування в Коледжі КНУТД має комплексний і
системний характер. Ця комплексність проявляється у сприянні
адміністрації в організації освітньої діяльності, організації змагання за
кращу академічну групу, допомога в роботі Раді студентського
самоврядування гуртожитку, проведення огляду-конкурсу на звання
«зразкова кімната», культурних, спортивно-масових заходів тощо.
2.3. Органи студентського самоврядування:
- беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому
Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про Коледж
КНУТД;
- 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 вищому
навчальному закладі;
- делегують своїх представників до робочих, консультативнодорадчих органів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних
побутових умов проживання студентів у гуртожитку 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 вищого
навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту
та відпочинку студентів;
- мають право оголошувати акції протесту;
- виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу
освіту» та Положенням про студентське самоврядування Коледжу
КНУТД.
2.4. За погодженням з органом студентського самоврядування коледжу
приймаються рішення про:
- відрахування студентів з вищого навчального закладу 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 заступника директора, заступника
завідувача
відділення;
- поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення
їх із гуртожитку;
- затвердження Правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині,
що стосується осіб, які навчаються;
- діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі.
3. Вищий орган студентського самоврядування
3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів, які:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування вищого
навчального закладу, визначають структуру, повноваження та
порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та
виконавчих органів студентського самоврядування;
- заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів студентського самоврядування, дають їм
відповідну оцінку;
- затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив
на конкурсних засадах;
- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів
студентського самоврядування, вносять до нього зміни та
доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та
виконання бюджету органів студентського самоврядування.
4. Права та обов’язки органів самоврядування в гуртожитку,
взаємовідносини з адміністрацією
4.1.Головними завданнями комплексної системи подальшого розвитку
студентського самоврядування з організації роботи в студентському
гуртожитку Коледжу є:
- участь у поселенні студентів до гуртожитку і виселення з нього;
- організація побуту студентів, підтримання належної і необхідної
санітарії в кімнатах, на поверхах, у блоках;
- контроль за дотриманням студентами «Правил внутрішнього
розпорядку в гуртожитку Коледжу КНУТД», виконання умов угоди
на право
поселення студентів до гуртожитку, естетичним
оформленням кімнат та гуртожитку;
- дбайливе ставлення до зберігання та підтримання в належному
стані приміщень, санітарно-технічного та електричного обладнання
гуртожитку;
- участь у проведенні змагань за зразкові кімнати, поверхи;
- проведення разом із адміністрацією культурно-масових заходів,
фізкультурно-масової роботи, організація зустрічей з діячами
науки, культури і мистецтва, працівниками правоохоронних служб,
медицини тощо;
- організація відпочинку та дозвілля студентів;
- пропаганда здорового способу життя, забезпечення попередження
вчинення студентами правопорушень, вживання ними алкоголю,
наркотиків, тютюнопаління тощо.
4.2. Студентська Рада самоврядування
гуртожитку
є громадською
організацією.
4.3. Рад а обирається на загальних зборах мешканців гуртожитку на
календарний рік.
4.4.Студентська Рада самоврядування обирає зі свого складу:
- голову;
- заступника;
- два старости на кожен з поверхів.
4.5.Рада студентського самоврядування виносить на обговорення мешканців
гуртожитку різноманітні питання життя студентів; сприяє покращенню
побуту, відпочинку і дозвілля мешканців, бере участь у розробці Правил
внутрішнього розпорядку в гуртожитку і стежить за їх виконанням.
4.6. Рада самоврядування повинна забезпечувати контроль за санітарним
станом кімнат загального користування, своєчасно назначати чергових,
проводити їх заміну, слідкувати та не допускати порушення дисципліни в
гуртожитку, інформувати адміністрацію гуртожитку та чергових
викладачів про порушення та аварійний стан сантехніки, не допускати
нанесення матеріальних збитків майну гуртожитку, розглядати на

засіданнях комітету самоврядування порушників дисципліни та тих
чергових, які допустили ці порушення, подавати списки порушників для
накладення штрафних санкцій чи зняття стипендії кожний місяць
заступнику директора по виховній роботі, додаючи до цих списків
протоколи зборів Ради самоврядування, повідомляти батькам студентів,
які порушили правила внутрішнього розпорядку про відселення чи
взагалі відрахування їх з коледжу.
5. Обов’язки Ради самоврядування по трудовому вихованню
студентів гуртожитку
5.1.Рада самоврядування повинна активно залучати студентів до трудового
виховання, сприяти роботі по благоустрою території в гуртожитку та
підтриманню порядку у кімнатах, коридорах, приміщеннях загального
користування.
5.2.Голова Ради самоврядування разом з вихователем формує бригади по
малому ремонту меблів.
5.3.Рада самоврядування має право клопотати перед адміністрацією про
нагородження найкращих студентів та активістів, які проживають у
гуртожитку.
6. Адміністрація Коледжу КНУТД
6.1.Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
6.2.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.
6.3.Здійснює допомогу в формуванні Ради самоврядування.
6.4.Створює умови для виявлення комунікаційних та організаційних
можливостей студентів.
6.5.Надає студентам необхідний інвентар для проведення трудових заходів.
6.6.Разом із Радою самоврядування аналізує навчання, роботу та побут
студентів, допомагає вирішувати проблеми сьогодення.
6.7.3а поданням Ради нагороджує чи наказує студентів Коледжу КНУТД.
6.8.3а допомогою Ради самоврядування організовує безпечне проживання в
гуртожитку.
7. Фінансова основа студентського самоврядування
7.1 .Фінансовою основою студентського самоврядування є:
- кошти, визначені Педагогічною радою коледжу в розмірі не менш як
0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним
закладом від основної діяльності;
- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом
студентського самоврядування коледжу. Розмір місячного членського

внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсоток прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
7.2.Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до
затверджених ними кошторисів.
7.3.Органи студентського самоврядування публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на
рік.

