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Преамбула 

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-

етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої 

особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті 

Полтавського фахового коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (далі – Коледж), забезпечення співпраці студентських груп, студенти, 

співпрацюючи з керівництвом Коледжу, утверджують Положення про студентську раду 

(далі – Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією 

права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні 

засади створення та функціонування студентського самоврядування. 

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних 

засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу. 

Органи студентського самоврядування в Коледжі здійснюють свою діяльність в 

інтересах всього студентства Коледжу. 

 

Розділ 1 

Загальні положення 

Стаття 1. Поняття студентського самоврядування 

1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів Коледжу 

самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а 

також брати участь в управлінні Коледжу. 

2. Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для 

самореалізації особистості студентів Коледжу і формування у них організаторських 

навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність 

студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та 

культури студентів Коледжу, зростання у студентської молоді соціальної активності. 

3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі 

неповнолітніх, які навчаються у Коледжі, мають рівні права щодо участі у студентському 

самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів. 

4. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх 

участь в управлінні Коледжу. Студентське самоврядування здійснюється студентами 

безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування. 



5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, Статутом Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Положенням «Про студентське самоврядування Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого», Положенням «Про Відокремлений 

структурний підрозділ – «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого» та цим Положенням. 

7. Органом студентського самоврядування в Коледжі є студентська рада Коледжу. 

 

Стаття 2. Основні завдання та функції студентської ради 

1. У своїй діяльності студентська рада виконує наступні завдання та  функції: 

1) захист прав та інтересів студентів, які навчаються у Коледжі; 

2) сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Коледжі; 

3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

4) сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання 

патріотизму; 

5) пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень; 

6) сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів у 

гуртожитку; 

7) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

8) співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних 

закладів освіти, молодіжними громадськими організаціями; 

9) сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до 

вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

10) сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, 

міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах; 

11) забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики; 

12) спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, 

правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; 

13) співпраця з класними керівниками академічних груп, комендантом та 

вихователями гуртожитку, головами циклових комісій та інших структурних 

підрозділів; 

14) інші завдання визначені законодавством України. 

 

Стаття 3. Принципи студентської ради 

1. Студентське самоврядування діє на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних 

організацій; 

5) академічної доброчесності. 

 

Стаття 4. Структура студентської ради 



1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, гуртожитку 

та Коледжу в цілому.  

2. Структура студентського самоврядування складають: 

1) Голова студентської ради; 

2) Заступник голови студентської ради; 

3) Секретар студентської ради; 

4) Голови секторів студентської ради; 

5) Члени секторів студентської ради; 

6) Староста гуртожитку; 

7) Голова профспілкового органу Коледжу. 

3. Сумісництво посад у структурних підрозділах студентської ради заборонено. 

 

Стаття 5. Акти студентської ради 

1. Актами, що регламентують діяльність студентської ради є: 

1) Протоколи; 

2) Інші акти, що регламентують організацію та діяльність студентської ради. 

 

Стаття 6. Повноваження органів студентського самоврядування:  

 1. Органи студентського самоврядування: 

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

України «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами 

Коледжу; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, дослідницькі, культурно-

культурно-мистецькі,  спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

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

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі; 

6) делегують своїх представників до робочих, дорадчо-консультативних органів; 

7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 

9) розпоряджаються коштами студентського самоврядування; 

10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

11) мають право оголошувати акції протесту; 

12) виконують інші функції, передбачені законодавством України. 

2. Студентська рада має право: 

1) опротестовувати будь-які дії посадових осіб, якщо вони обмежують права 

студентів, які навчаються у Коледжі, чи ускладнюють досягнення цілей 

студентського самоврядування; 

2) звертатися до керівництва Коледжу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з 

вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності 

студентського самоврядування; 

3) інші права, що випливають з основних завдань діяльності студентської ради 

Коледжу. 

 



Стаття 7.  За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу 

приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання, окрім 

відрахування за власним бажанням студента; 

2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі з одного джерела фінансування 

на інше; 

3) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку, окрім виселення за власним бажанням студента; 

4) діяльність студентського гуртожитку для проживання  осіб, які навчаються у 

Коледжі; 

5) затвердження Положення про організацію освітнього процесу. 

 

Розділ 2 

Форми діяльності студентської ради 

 

Стаття 8. Формами діяльності студентської ради є: 

1. Формами діяльності студентської ради є: 

1) Загальні збори членів студентської ради; 

2) Чергові та Позачергові збори студентської ради. 

3) Збори студентської ради можуть бути проведені в онлайн-форматі у період 

дистанційного навчання під час дії карантину, правового режиму воєнного 

або надзвичайного стану, при виникненні інших надзвичайних обставин, що 

роблять неможливим проведення зборів очно. 

2. На Загальних та Чергових/Позачергових зборах мають право бути присутніми: 

1) представники адміністрації Коледжу; 

2) представники викладацького складу Коледжу; 

3) члени органів студентського самоврядування; 

4) студенти, що виявили бажання. 

3. Правом голосу на Загальних зборах володіють: 

1) всі члени студентської ради; 

4. Правом голосу на Чергових/Позачергових зборах володіють: 

1) Голова студентської ради; 

2) Заступник голови студентської ради; 

3) Секретар; 

4) Голови секторів студентської ради; 

5) Голова профспілки студентів; 

6) Староста гуртожитку; 

7) Старостат. 

5. Правом дорадчого голосу на Загальних та Чергових/Позачергових зборах 

володіють усі інші присутні на зборах. 

 

Стаття 9. Загальні збори членів студентської ради 

1. Загальні збори є вищим представницьким органом студентського самоврядування 

Коледжу. 

2. Загальні збори членів студентської ради проводяться в разі необхідності, але не 

менше 2-х разів на семестр. Голова студентської ради має право ініціювати проведення 

позачергових загальних зборів. Загальні збори можуть проводитися у приміщенні 



Коледжу або в онлайн-форматі в режимі відеоконференції, за рішенням Голови 

студентської ради. 

3. На Загальних зборах приймаються рішення та обговорюються питання, щодо: 

1) ухвалення Положення «Про студентську раду Відокремленого структурного 

підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого»», внесення до нього змін та  

доповнень у порядку, передбаченому Розділом 8 цього Положення; 

2) визначення порядку проведення прямих таємних виборів до керівних органів 

студентського самоврядування; 

3) заслуховування звітів за виконану роботу студентської ради; 

4) затвердження символіки студентського самоврядування; 

3. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів. 

4. Загальні збори проводяться в присутності щонайменше 2/3 від осіб, що мають 

право голосу. 

 

Стаття 10. Чергові та Позачергові збори студентської ради 

1. Чергові збори Студентської ради є вищим колегіальним органом студентського 

самоврядування. Чергові та Позачергові збори студентської ради можуть проводитися у 

приміщенні Коледжу або в онлайн-форматі в режимі відеоконференції, за рішенням 

Голови студентської ради. 

2. Чергові збори проводяться не рідше одного разу на два тижні. 

3. За необхідності Голова Студентської ради має право скликати Позачергові збори.  

4. Чергові/Позачергові збори проводяться в присутності щонайменше двох третин 

від осіб, що мають право голосу. 

 

Стаття 11. Участь адміністрації Коледжу у діяльності студентської ради. 

 1. 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 Коледжу. 

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. 

 

Розділ 3 

Вибори членів студентської ради та голови студентської ради 

 

Стаття 12. Вибори членів студентської ради 

1. Члени студентської ради обираються на добровільній основі шляхом письмового 

виявлення бажання стати членом студентської ради Голові відповідного сектору чи Голові 

Студентської ради. 

2. Списки членів студентської ради формуються протягом першого місяця нового 

навчального року. 

3. Голови секторів обираються абсолютною більшістю голосів на зборах 

відповідного сектору з числа членів сектору. 

 



Стаття 13.Вибори голови студентської ради 

1. Голова студентської ради Коледжу обирається на Загальних зборах студентської 

ради її членами абсолютною більшістю голосів, шляхом прямого таємного голосування за 

допомогою бюлетенів. 

2. Голова студентської ради обирається строком на 1 рік. 

3. Голова студентської ради та заступники можуть перебувати на посаді не більше як 

два строки поспіль. 

4. Організацією та проведенням виборів Голови студентської ради займається 

інформаційно-редакційний сектор. Інформаційно-редакційний сектор забезпечує 

поширення інформації про проведення та результати виборів. 

5. Казначейський сектор веде реєстрацію учасників. 

6. Підрахунком голосів займається лічильна комісія. Лічильна комісія  створюється з 

членів казначейського сектору.  Головою лічильної комісії є Голова казначейського 

сектору. 

7. У випадку введення на території України або на території Полтавської області, 

правового режиму воєнного або надзвичайного стану, при виникненні інших 

надзвичайних обставин, що роблять неможливим проведення виборів Голови студентської 

ради, студентська рада може прийняти рішення про неможливість проведення виборів та 

продовження терміну повноважень Голови студентської ради, до моменту завершення дії 

правого режиму воєнного чи надзвичайного стану, або до моменту усунення 

надзвичайних обставин, що унеможливлювали проведення виборів. Студентська рада 

зобов'язана негайно, але не пізніше ніж через 14 днів з моменту усунення обставин, що 

унеможливлювали проведення виборів Голови студентської ради, призначити нову дату 

проведення виборів Голови студентської ради. 

8. У випадку, якщо діюча на момент прийняття рішення про неможливість 

проведення виборів, Голова студентської ради, завершила навчання в Коледжі, або ж 

подала заяву про складання повноважень Голови студентської рад, студентська рада може 

на своєму засіданні обрати з складу студентської ради, виконуючого обов'язки Голови 

студентської ради. 

 

Розділ 4 

Організація роботи студентської ради 

Стаття14. Голова Студентської ради 

1. Голова Студентської ради здійснює наступні повноваження: 

1) представляє студентське самоврядування Коледжу у відносинах з 

адміністрацією Коледжу; 

2) входить до складу педагогічної ради Коледжу, як один із виборних 

представників з числа студентів, який є Керівником органу студентського 

самоврядування Коледжу; 

3) входить до складу студентської ради міста Полтави; 

4) має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації, секторів 

студентської ради, старости гуртожитку та голови профспілки для здійснення 

своєї діяльності; 

5) в межах своїх повноважень видає усні розпорядження, які є обов’язковими 

для виконання всіма органами студентського самоврядування в Коледжі; 



6) у разі невиконання усних та письмових розпоряджень, чи втраті довіри до 

них, ставить питання перед студентською радою про переобрання керівників 

структурних підрозділів; 

7) скликає та організовує проведення Загальних та Чергових/Позачергових 

зборів; 

8) звітує від імені студентської ради на Загальних зборах; 

9) підписує акти, які приймає студентська рада; 

10) спрямовує і контролює діяльність студентського самоврядування; 

11) ініціює питання про виключення члена студентської ради; 

12) призначає та знімає з посади заступника, секретаря та тимчасово виконуючих 

обов’язків голів секторів із числа студентів Коледжу; 

13) призначає студентських кураторів; 

14) у випадку відсторонення з посади члена студентської ради, який втратив 

довіру, призначає замість нього тимчасово виконуючого обов’язки; 

15) складає та вносить на затвердження студентської ради порядок денний її 

засідання; 

16) здійснює розподіл повноважень між заступником та іншими членами 

студентської ради; 

17) формує проєкт плану роботи Студентської ради на навчальний рік; 

18) організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності секторів 

Студентської ради; 

19) представляє інтереси студентів Коледжу; 

20) делегує свої повноваження заступнику, в разі її відсутності або неможливості 

виконання нею своїх обов'язків. 

21) координує та спрямовує роботу секторів; 

22) спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та 

науково-дослідній роботі; 

23) встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших 

навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та 

інших країн; 

24) розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними; 

25) здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів 

студентського самоврядування; 

26) допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, 

залучає їх до активної участі у діяльності Коледжу; 

27) ініціює створення та ліквідацію секторів студентської ради; 

28) виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням 

студентського самоврядування, закріплені цим Положенням. 

2. У разі відсутності Голови студентської ради його функції виконує заступник 

Голови студентської ради. 

3. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою студентської ради 

його обов’язки виконує заступник Голови студентської ради. 

 

 

 

Стаття 15. Підстави для припинення повноважень Голови студентської ради 

Коледжу. 



1. Підставами для припинення повноважень Голови студентської ради: 

1) добровільне складання повноважень; 

2) втрата Головою студентської ради статусу студента Коледжу; 

3) втрата довіри до Голови студентської ради, яка висловлюється на Загальних 

зборах студентської ради через неналежне виконання обов’язків. 

 

Стаття 16. Секретар студентської ради 

1. Секретар студентської ради призначається на Чергових зборах студентської ради. 

2. Секретар веде протоколи зборів та відповідає за документообіг. 

3. Голова та секретар відповідають за збереження документації студентського 

самоврядування Коледжу. 

 

Стаття 17. Склад студентської ради: 

1. До складу студентської ради входять наступні сектори: 

1) Старостат; 

2) Інформаційно-редакційний сектор; 

3) Сектор з культмасової роботи; 

4) Сектор з волонтерської роботи; 

5) Сектор з правоосвітньої роботи; 

6) Спортивний сектор; 

7) Казначейський сектор; 

8) Сектор по роботі з абітурієнтами. 

2. До складу студентської ради включається також Голова профспілки студентів та 

Староста гуртожитку. 

3. Голова профспілки студентів займається питаннями пов’язаними з вирішенням 

соціальних проблем студентів та захистом їх законних прав та інтересів. 

 

Стаття 18. Припинення повноважень членів студентської ради. 

1. Повноваження членів студентської ради припиняються у разі: 

1) добровільного складання повноважень; 

2) відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри, яка висловлюється на 

засіданні студентської ради; 

3) втрати статусу студента Коледжу; 

4) відсутність члена студентської ради без поважних причин більш, ніж на трьох 

засіданнях сектору; 

5) відсутність голови сектору на Чергових зборах студентської ради без 

поважних причин більш, ніж три рази за семестр. 

 

Розділ 5 

Сектори студентської ради 

Стаття 19. Права і обов’язки голів секторів студентської ради 

1. Голови секторів зобов’язані: 

1) організовувати роботу сектору; 

2) складати проєкт плану роботи сектору на навчальний рік; 

3) координувати діяльність сектору та розподіляти обов’язки між членами 

сектору; 

4) проводити регулярні збори сектору не рідше одного разу на місяць; 



5) інформувати членів сектору про проведену роботу; 

6) контролювати виконання плану роботи сектору; 

7) забезпечувати комунікацію та співпрацювати з іншими секторами 

студентської ради; 

8) звітувати про проведену роботу на зборах студентської ради. 

2. Голови секторів мають право: 

1) отримувати заздалегідь повну інформацію про діяльність студентської ради; 

2) залучати студентів до активної громадської діяльності; 

3) виключати члена сектору з його складу за систематичне невиконання завдань 

сектору. 

 

Стаття 20. Старостат 

1.Старостат складається із старост груп, які здійснюють координацію своєї роботи 

на зборах старост. 

1. Функціями старостату є: 

1) сприяння організації та контролю за навчальною діяльністю академічних 

груп; 

2) постійна робота зі студентами щодо успішності, дисципліни і відвідування; 

3) надання допомоги класним керівникам академічних груп та допомоги у 

роботі Студентської ради; 

4) залучення студентів до активної громадської діяльності; 

5) \пропозиції призначення кураторів студентів. 

 

Стаття 21. Інформаційно-редакційний сектор 

1. Функціями сектору є: 

1) інформування студентів з питань наукового, спортивного, культурного та 

громадського життя; 

2) поширення інформації про проведення та результати виборів Голови 

студентської ради; 

3) інформування студентів про заходи, які проводяться в Коледжі, а також на 

рівні міста; 

4) пошук та інформування студентів про проведення наукових конференцій, 

зустрічей, круглих столів; 

5) написання статей та оновлення інформації на сайті Коледжу та сторінках у 

соціальних мережах; 

 

Стаття 22. Сектор з культмасової роботи 

1. Функціями сектору є: 

1) сприяння організації культурно-масових заходів Коледжу; 

2) залучення студентів до активної громадської діяльності; 

3) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за 

інтересами; 

4) надання інформації та сприяння в організації походів до театрів та музеїв, а 

також на екскурсії та благодійні бали; 

5) організація дозвілля студентів. 

 

Стаття 23. Сектор з волонтерської роботи 



1. Функціями сектору є: 

1) розповсюдження знань про Конвенцію ООН про права дитини, правова 

освіта; 

2) соціальна допомога різним прошаркам населення; 

3) профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі; 

4) активна участь в роботі по захисту довкілля; 

5) спортивне волонтерство. 

 

Стаття 24. Сектор з правоосвітньої роботи  

1. Функціями сектору є: 

1) підвищення правової обізнаності та інформування; 

2) формування правової свідомості для подолання помилкових поглядів та 

переконань; 

3) формування поваги до держави та права; 

4) вироблення навичок та вмінь правомірної поведінки; 

5) формування активної позиції у правовій сфері. 

 

Стаття 25. Спортивний сектор: 

1. Функціями сектору є: 

1) організація та проведення спортивно-масових заходів, а також заходів з 

організації групи підтримки; 

2) проведення лекцій, спрямованих на формування у студентів прагнення до 

здорового способу життя, а також раціонального використання свого вільного 

часу; 

3) інформування студентів про проведення різноманітних змагань, та участь у 

них; 

4) формування команд для участі в міських та міжвузівських змаганнях. 

 

Стаття 26. Казначейський сектор 

1. Функціями сектору є: 

1) формування фінансів студентської ради; 

2) розподіл фінансів студентської ради; 

3) використання фінансів студентської ради; 

4) звітування про фінансовий стан студентського самоврядування на зборах 

Студентської ради. 

 

Стаття 27. Сектор по роботі з вступниками 

1. Функціями сектору є: 

1) проведення екскурсій стінами Коледжу для учнів шкіл м. Полтави та інших 

шкіл; 

2) участь в заходах щодо підвищення престижності закладу; 

3) консультативні бесіди з учнями; 

4) створення профорієнтаційних матеріалів (брошури, візитівки, відео та інше); 

5) активізація профорієнтаційної роботи і презентація Коледжу; 

6) інші функції, що стосуються профорієнтаційної роботи. 

 

Розділ 6 



Гуртожиток 

Стаття 28. Структура студентського самоврядування гуртожитку 

1. Студентське самоврядування гуртожитку складається з: 

1) Старости гуртожитку; 

2) Заступника старости гуртожитку; 

3) Старости поверхів. 

2. Студентське самоврядування гуртожитку Коледжу очолює Староста гуртожитку. 

Староста є представником інтересів студентів Коледжу у відносинах щодо проживання в 

гуртожитку та інших питань. 

 

Стаття 29. Вибори Старости гуртожитку. 

1. Староста гуртожитку обирається на Загальних зборах студентів Коледжу, що 

проживають у гуртожитку абсолютною більшістю голосів, шляхом прямого таємного 

голосування за допомогою бюлетенів. 

2. Староста гуртожитку обирається строком на 1 рік. 

3. Староста гуртожитку та його заступник не можуть перебувати на посаді не більше 

ніж два строки поспіль. 

4. Організацією та проведенням виборів Старости гуртожитку займається 

Інформаційно-редакційний сектор. Інформаційно-редакційний сектор забезпечує 

поширення інформації про проведення та результати виборів. 

5. Казначейський сектор веде реєстрацію учасників. 

6. Підрахунком голосів займається лічильна комісія. Лічильна комісія  створюється з 

членів казначейського сектору.  Головою лічильної комісії є Голова казначейського 

сектору. 

 

Стаття 30. Права та обов’язки старости гуртожитку 

1. Староста гуртожитку має право: 

1) пропонувати кандидата на посаду Старости гуртожитку після закінчення 

своїх повноважень;  

2) писати доповідні записки, що стосуються порушень правил проживання в 

гуртожитку; 

3) проводити перевірки в кімнатах гуртожитку задля перевірки рівня 

дотримання правил проживання у гуртожитку. 

2. Староста гуртожитку зобов’язаний: 

1) не менше одного разу на тиждень проводити перевірку рівня дотримання 

правил проживання у гуртожитку шляхом створення спеціальної комісії; 

2) відстоювати інтереси студентів Коледжу. 

 

Стаття 31. Підстави для припинення повноважень Старости гуртожитку. 

1. Підставами для припинення повноважень Старости гуртожитку: 

1) добровільне складання повноважень; 

2) втрата статусу студента Коледжу; 

3) втрата довіри до Старости гуртожитку, яка висловлюється на засіданні 

студентської ради через неналежне виконання обов’язків. 

 

Розділ 7 

Матеріально-фінансове забезпечення 



Стаття 32. Цільове направлення коштів та звітність 

1. Кошти студентського самоврядування Коледжу спрямовуються на виконання 

завдань студентської ради та здійснення повноважень відповідно до затвердженого 

кошторису. 

2. Голова казначейського сектору публічно звітує на Загальних зборах студентської 

ради про використання коштів не рідше одного разу на рік. 

 

Стаття 33. Джерела матеріально-технічного забезпечення 

1) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.  

3) інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству. 

 

Розділ 8 

Прикінцеві та перехідні положення 

Стаття 34. Внесення змін і доповнень до Положення 

1. Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою 

компетенцією студентської ради. 

2. Зміни та доповнення затверджуються абсолютною більшістю голосів на Загальних 

зборах членів студентської ради. 

 

Стаття 35. Порядок набуття чинності 

1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на загальних зборах 

членів студентської ради. 

 


