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 більшим за один календарний рік. Керівники органів студентського 

самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два 

строки. 

З припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в органі 

студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням. 

2.3 Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

студентів коледжу, які: 

1) затверджують положення про студентське самоврядування коледжу; 

2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського 

самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних 

засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання; 

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування; 

6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів закладу для 

організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

7) обирають представників студентів коледжу до вищого колегіального 

органу громадського самоврядування та колегіального органу управління 

коледжем; 

8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів 

студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

9) здійснюють інші повноваження, передбачені положенням. 

2.4 Позачергові загальні збори скликається на вимогу 10 відсотків студентів 

коледжу  або в інших випадках, якщо це передбачено положенням. 

2.5 Порядок формування загальних зборів студентів коледжу здійснюється 

шляхом делегування визначеної кількості представників від кожної академічної 

групи. Загальні збори студентів є представницьким органом студентського 

самоврядування та підлягають обранню виключно шляхом прямого таємного 

голосування.  

2.6 Студентський парламент – це виконавчий орган студентського 

самоврядування, який обирається на загальних зборах студентів і відображає 

позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності коледжу, координує роботу 

всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та 

проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти навчальній, науковій, 

громадській, спортивній та творчій активності студентів. 

2.7 Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного 

рівня: 

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

виконавчого органу студентського самоврядування; 

- представляє інтереси студентської громади; 

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та 

комісій коледжу; 

- делегує свої повноваження заступнику; 
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- забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції 

студентів; 

- ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції; 

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та 

органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності; 

- має інші права й обов'язки, передбачені положенням. 

2.8 Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде 

протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

2.9 Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування 

відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування. 

2.10 При виконавчому органі студентського самоврядування можуть 

створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи. 

2.11 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування 

проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них 

присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. 

Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів. 

2.12 Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде 

голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, 

який підписується головою (заступником) та секретарем. 

2.13 Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх 

повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня. 

3 Права й обов'язки органів студентського самоврядування 
3.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 

3) рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

5) академічної доброчесності. 

3.5. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом 

України «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами коледжу; 

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 
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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 положенням. 

3.6. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування 

коледжу приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів коледжу та їх поновлення на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі, з одного джерела 

фінансування на інше; 

3) поселення осіб, які навчаються у коледжі, до гуртожитку і виселення їх із 

гуртожитку; 

4) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які 

навчаються у коледжі; 

5) затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без 

погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного 

подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції. 

4 Права й обов'язки адміністрації вищого навчального закладу щодо 

взаємодії з органами студентського самоврядування 
4.1 Адміністрація коледжу має право: 

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну 

діяльність тощо); 

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у 

випадках недотримання органами студентського самоврядування Положення про 

ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет»; 

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, 

що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, 

конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо). 

4.2 Адміністрація коледжу зобов'язана: 

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування; 

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі 

рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу; 

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, 

фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського 

самоврядування у коледжі. 
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