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1. Загальні положення
1.1 У Кіровоградському машинобудівному коледжі КНТУ (далі - коледж) діє
студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського
самоврядування. Студентське самоврядування - це самостійна громадська
діяльність щодо реалізації функцій управління студентською групою,
відділенням, гуртожитком, що здійснюється студентами у відповідності з метою і
завданнями, які стоять перед студентським колективами.
1.2 Органи студентського самоврядування
створені на засадах 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.
1.3 Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів коледжу незалежно
від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання,
мовних або інших ознак.
1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним
законодавством України, у тому числі, Законом України «Про вищу освіту»,
Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, Статутом
Університету, Положенням про коледж та цим Положенням.
1.5 Органи студентського самоврядування мають право співпрацювати з державними
органами влади, фондами, структурами, органами студентського самоврядування
інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має
політичного або релігійного характеру.
1.6 Органи студентського самоврядування користуються допомогою і підтримкою
адміністрації коледжу та її всебічним сприянням щодо створення належних умов
для своєї діяльності (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення
телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць
для встановлення інформаційних стендів тощо)про що укладається відповідна
угода.
1.7 Студентське самоврядування функціонує на рівні: студентської групи, відділення,
гуртожитку, коледжу.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування
2.1 Метою діяльності студентського самоврядування є захист прав та інтересів
студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння
гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок
організатора, керівника.
2.2 Основні завдання органів студентського самоврядування:
- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
- сприяння виконанню студентами своїх обов'язків;
- забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між адміністрацією та студентами
коледжу;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних
закладів;
- участь у вирішенні питань міжнародної співпраці коледжу, зокрема міжнародного
обміну студентами;
- залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;
- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової
допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
- участь у розподілі стипендіального фонду;
- пропаганда в молодіжному середовищі патріотизму та участь у організації та
проведені заходів спрямованих на патріотичне виховання студентства;
- проведення роботи, спрямованої на підтримання високого іміджу коледжу;
- пропагування здорового способу життя, запобігати вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо;
- залучення студентів до суспільно - корисної діяльності у вільний від навчання час.
3. Права, обов'язки та повноваження органів студентського самоврядування
3.1 Органи студентського самоврядування мають право:
- вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу коледжу;
- брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та
представниками адміністрації або викладачами;
- вносити пропозиції щодо залучення коштів на розвиток матеріальної бази коледжу,
у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів, передбачених
програмою діяльності органів студентського самоврядування;
- брати участь у вирішенні питань пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень
на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку коледжу(гуртожитку);
- брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках;
- делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність коледжу з усіх
питань, пов'язаних із студентським життям;
- приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність органів
студентського самоврядування;
- вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- оголошувати акції протесту;
- брати участь у створенні різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів,
об'єднань за інтересами;
- приймати рішення про застосування
стягнення до члена студентського
самоврядування на засіданні Студентської ради ;
- розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі
студентського самоврядування;

- виконують інші функції, передбачені статтею 40, Законом України «Про вищу
освіту» та Положенням про студентське самоврядування.
3.2 Органи студентського самоврядування зобов'язані:
- дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, Статуту КНТУ,
Положення про коледж, даного Положення;
- інформувати студентів з усіх питань життя , що їх стосуються;
- звітувати перед студентами коледжу про виконану роботу;
- проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу коледжу та
університету;
- проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші
заходи;
- аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації
навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань діяльності
коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.
3.3 За погодженням з органами студентського самоврядування в коледжі приймаються
рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в коледжі , та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються в коледжі за державним замовленням, на
навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються в коледжі за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- поселення осіб, які навчаються в коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
- призначення заступника керівника вищого навчального закладу;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку в частині, що стосується осіб, які
навчаються.
4. Структура органів студентського самоврядування коледжу
4.1 Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є
Конференція
студентів коледжу.
4.2 Конференція студентів коледжу:
- заслуховує звіт голови Студентської ради ;
- ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить зміни та доповнення
до нього;
- визначає чергові завдання, стратегію і напрями діяльності студентського
самоврядування ;
- заслуховує звіти про діяльність органів студентського самоврядування, дає їм
відповідну оцінку;
- затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його
виконання;
- обирає Студентську раду колежу;
- обирає голову Студентської ради колежу;
- обирає представників до педради коледжу та зборів трудового колективу (не
менше 10%)
4.3 Конференцію студентів коледжу складають делеговані представники від
відділень та члени Студентської ради.
4.4 Конференцію студентів коледжу проводять не рідше одного разу на навчальний
рік.
4.5 Про час, місце та порядок денний проведення Конференції оголошується не
пізніше, ніж за 5 робочих днів до її проведення.

4.6 Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної
кількості делегатів.
4.7 Рішення Конференції приймаються шляхом прямого голосування більшістю
голосів присутніх делегатів Конференції.
4.8 Конференція студентів коледжу обирає президію, головуючого та рахункову
комісію.
4.9. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.
4.10.Рішення Конференції студентів
коледжу є обов'язковими для виконання
органами студентського самоврядування.
4.11. Передбачається існування та функціонування таких органів у структурі
студентського самоврядування коледжу:
- студентська рада академічної групи;
- студентська рада відділення;
- студентська рада гуртожитку;
- студентська рада коледжу.
4.12. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування
коледжу є Студентська рада , яка обирається на один рік.
4.13. Студентська рада колежу:
- організовує діяльність студентського самоврядування коледжу;
- визначає позицію студентського самоврядування в коледжі з актуальних питань
студентського життя;
- представляє студентське самоврядування коледжу в органах управління коледжем,
органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та
міжнародних громадських організаціях;
- приймає рішення в межах своїх повноважень;
- скликає Конференцію студентів коледжу;
- обирає секретаря Студентської ради коледжу, заступників голови Студентської
ради;
- обирає керівників Комісій Студентської ради за поданням голови Студентської ради;
- вирішує питання про входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і
міжнародних молодіжних студентських об'єднань, спілок та союзів та укладає з ними
відповідні угоди;
- щокварталу заслуховує звіт керівників Комісій Студентської ради ;
- заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування
відділень;
- звітує про свою роботу на Конференції студентів коледжу;
- співпрацює зі студентським клубом та профспілковою організацією коледжу.
4.14. До складу Студентської ради коледжу входять голова Студентської ради
коледжу, секретар Студентської ради, заступники голови Студентської ради коледжу
(які відповідають за роботу комісій Студентської ради), голови Студентських рад
відділень, керівники комісій.
4.16. Засідання Студентської ради коледжу відбуваються не рідше одного разу на
місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради
за власним
рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради.
4.17. Засідання Студентської ради коледжу є правомірним за наявності не менше 50%
членів Студентської ради .
4.18. Рішення Студентської ради коледжу приймають шляхом прямого голосування
більшістю голосів присутніх членів Студентської ради .
4.19. Рішення Студентської ради коледжу підписує голова Студентської ради та
секретар Студентської ради .
4.20.Рішення Студентської ради є обов'язковим для виконання органами
студентського самоврядування в межах своїх повноважень, згідно чинного
законодавства.
4.21. Голова Студентської ради коледжу:

- дотримується чинного законодавства та цього Положення;
- виконує рішення Конференції студентів коледжу;
- виконує рішення Студентської ради коледжу ;
- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради перед Конференцією
студентів коледжу;
- здійснює організаційне керівництво органами студентського самоврядування;
- головує на засіданнях Студентської ради ;
- здійснює представницькі функції та підписує від імені Студентської ради всі види
угод та інші документи.
4.22. Розпорядження голови Студентської ради є обов'язковими для виконання
членами органів студентського самоврядування коледжу в межах своїх повноважень,
згідно чинного законодавства.
4.23. Голова Студентської ради коледжу обирається Студентською радою з числа
членів Студентської ради, терміном на один рік на першому засіданні Студентської
ради і може перебувати на посаді не більше ніж 2 строки.
4.24. Секретар Студентської ради:
- веде протокол засідань Студентської ради ;
- разом із головою Студентської ради підписує від імені Студентської ради усі види
угод та інші документи ;
- організовує роботу секретаріату.
4.25.Секретар є офіційно обраним, якщо за нього проголосувала більшість складу
Студентської ради .
4.26.Секретаря Студентської ради
обирає Студентська рада
з числа членів
Студентської ради терміном на один рік.
4.27. Заступник голови Студентської ради :
- здійснює повноваження голови Студентської ради відповідно до розподілу
обов'язків між ними;
- здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою напрямів
діяльності Студентської ради ;
- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради ;
- допомагає голові Студентської ради у його поточній роботі.
4.28.Заступника голови Студентської ради обирає Студентська рада коледжу з числа
членів Студентської ради терміном на один рік і він може перебувати на посаді не
більше ніж 2 строки.
4.29. Комісія Студентської ради коледжу - це об'єднання студентів за напрямком
діяльності. До складу Студентської ради входить 4 комісії:
- навчально-виховна;
- культурно-масова;
- спортивна;
- соціальна(волонтерська).
За необхідністю можуть утворюватись інші комісії.
4.30. З метою організації роботи Комісій, Студентською радою призначається
керівник Комісії.
4.31. Керівник Комісії Студентської ради - член студентської ради, що скеровує
роботу відповідної Комісії і обирається Студентською радою .
4.32. Особовий склад Комісії Студентської ради
затверджується Студентською
радою за поданням керівника відповідної комісії. До складу Комісії Студентської ради
входить керівник відповідної Комісії та члени Комісії.
5. Структура органів студентського самоврядування відділення
5.1. Вищим органом студентського самоврядування
студентів відділення.

відділення є

Конференція

5.2. Конференція студентів відділення :
- заслуховує звіт голови Студентської ради відділення ;
- визначає принцип формування Студентської ради відділення, норму представництва
студентів у Студентській раді відділення ;
- обирає Студентську раду відділення ;
- обирає голову Студентської ради відділення;
- визначає завдання, стратегію і напрями діяльності студентського самоврядування
відділення.
5.3. Конференцію студентів відділення скликає Студентська рада відділення за
власним рішенням або на вимогу не менше ніж 10% від кількості студентів
відділення, або за ініціативою Студентської ради коледжу.
5.4. Конференцію студентів відділення проводять не рідше одного разу на
навчальний рік.
5.5. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 5
робочих днів.
5.6. Конференція є правомочною за наявності не менше 50% загальної кількості
студентів відділення.
5.7. Рішення на Конференції приймаються шляхом прямого голосування більшістю
голосів присутніх студентів відділення .
5.8. Конференції відділення проводяться за системою Конференції студентів
коледжу.
5.9. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування
відділення є Студентська рада відділення.
5.10. Студентська рада відділення обирається на один рік і проводить свої засідання
не рідше, ніж один раз на місяць.
5.11. У своїй діяльності Студентська рада відділення підзвітна Студентській раді
коледжу.
5.12. На Конференції студентів відділення шляхом прямого голосування обирають
делегатів на Конференцію коледжу і делегують до Студентської ради коледжу одного
студента.
5.13. Самоврядування на рівні студентської академічної групи відбувається шляхом
обрання старости, заступника старости, культорга, фізорга, профорга. Дані
кандидатури обираються на зборах групи більшістю голосів терміном на 1 рік.
6.Структура органів студентського самоврядування гуртожитку
6.1.Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Загальні збори
студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.
6.2.Загальні збори студентів гуртожитку:
- визначають структуру та кількісний склад Студентської ради гуртожитку залежно
від кількості мешканців, з урахуванням об'єму роботи та інших факторів;
- заслуховують звіт Голови Студентської ради гуртожитку;
- приймають рішення шляхом прямого голосування більшістю голосів присутніх
мешканців гуртожитку.
6.3. Про час та місце проведення загальних зборів мешканців гуртожитку
повідомляють не пізніше, ніж за 5 робочих днів.

6.4.Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є
Студентська рада гуртожитку, яка створюється у гуртожитку для залучення його
мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та
санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та
перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи,
організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги
адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів гуртожитку.
6.5.Студентська рада гуртожитку:
- спільно з підрозділом студпрофкому контролює та проводить поселення і виселення
студентів з гуртожитку;
- спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу по виявленню та
попередженню мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за
гуртожиток;
- перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм,
використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні
електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим
інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;
- виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу
з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту
приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;
- контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку
та організовує студентів на їх неухильне дотримання, проводить роз'яснювальну
роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього
розпорядку;
- бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його
ремонті;
- організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;
- виконує рішення Студентської ради коледжу.
6.6.Студентська рада гуртожитку має право:
- порушувати питання перед адміністрацією коледжу про поліпшення у гуртожитку
житлово-побутових та санітарно-гігієнічних умов проживання;
- вносити пропозиції щодо використання житлового фонду та розподіл інвентарю
серед мешканців гуртожитку;
- клопотати перед адміністрацією коледжу про не поселення на наступний
навчальний рік, або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;
- клопотати перед адміністрацією коледжу про притягнення до дисциплінарної
відповідальності порушників правил внутрішнього розпорядку;
- застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського
впливу (зауваження, попередження, догана тощо);
- у разі необхідності запрошувати до проведення необхідних заходів представників
адміністрації , Студентської ради коледжу та студентських рад відділень
- тісно співпрацює з профспілковою організацією та Студентською радою коледжу
та КНТУ .
6.7. До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова Студентської ради
гуртожитку, заступник голови, секретар, керівники комісій, старости поверхів.
6.8. Студентська рада гуртожитку на першому засіданні обирає Голову, Заступника
голови, Керівника комісії по відповідних напрямках терміном на 1 рік.
6.9. Засідання Студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на
місяць.

6.10. Засідання Студентської ради гуртожитку є правомочним, якщо на ньому
присутні більше ніж 50% її членів.
6.11. Рішення Студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого
голосування більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку.
6.12. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями
гуртожитку на загальних зборах студентів гуртожитку.
7. Умови діяльності органів студентського самоврядування
7.1. Студентська рада коледжу є вищим органом студентського самоврядування по
реалізації самостійної громадської діяльності студентів коледжу.
7.2. Студентська рада відділення є вищим органом студентського самоврядування по
реалізації самостійної громадської діяльності студентів відділення .
7.3. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування здійснюється за
рахунок:
- коштів, визначених Адміністрацією в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних
надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;
- членських внесків студентів,
розмір яких встановлюється вищим органом
студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного
членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
7.4 Кошти органу студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого ним кошторису.
7.5 Студентська рада звітує про використання коштів та виконання кошторисів не
рідше одного разу на рік.
7.6. Адміністрація
коледжу
всебічно сприяє роботі органам студентського
самоврядування на всіх рівнях.
7.7. Адміністрація 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.
7.8. Адміністрація
коледжу
не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
8. Додаткові положення
8.1. Зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування в коледжі
вносяться рішенням Конференції студентів коледжу, якщо за них проголосувало не
менше 2/3 членів Конференції.
8.2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації
самоврядування в коледжі, Студентська рада коледжу, Студентська рада відділення,
Студентська рада гуртожитку можуть приймати окремі документи, що не виходять за
рамки цього Положення.
8.3. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після
їх ухвалення на Конференції студентів коледжу.

