Розділ I
Загальні положення
1.1.Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського
самоврядування.
1.2. Положення про студентське самоврядування в коледжі (далі – Положення)
розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від
15.11.2007 № 1010 "Про затвердження Примірного положення про студентське
самоврядування у вищих навчальних закладах України".
1.3.Самоврядування в коледжі - це самостійна громадська діяльність студентів із
реалізації функцій управління навчальним закладом і здійснюється студентами
відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.
1.4.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України і Центральної
спілки споживчих товариств України, Статутом коледжу і цим Положенням.
1.5.Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського
самоврядування, узгоджуються з керівництвом коледжу.
1.6.Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань,
політичних партій, рухів.
Розділ II
Мета і завдання студентського самоврядування
2.1.Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення
виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному
розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора,
керівника.
2.2.Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються
моральні якості, підвищуються ініціатива кожного за результатами своєї праці.
2.3.Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення
навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і
культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та
відповідальності за доручену справу.
2.4.Основні завдання органів студентського самоврядування:
2.4.1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
2.4.2. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
2.4.3. сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності студентів;
2.4.4. сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів;
2.4.5. створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів
за інтересами;
2.4.6. організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів
і молодіжними організаціями;
2.4.7. безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
2.4.8. забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової
допомоги студентам;
2.4.9. репрезентація в керівництві коледжу;
2.4.10. залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

2.4.11. координація діяльності старостату, кураторів академічних груп,
студентського профкому;
2.4.12. контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на їх порушення;
2.4.13. залучення студентів до художньої самодіяльності;
2.4.14. проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в студенти,
випускних вечорів;
2.4.15. участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселення їх;
2.4.16. разом з адміністрацією коледжу, комендантами гуртожитків, вихователями
організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках: активна
участь в організації ремонту кімнат, забезпечення зберігання і підтримки в необхідному
стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу; активна участь у
роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки та інше;
пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень,
вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та інше.
Розділ III
Права і обов’язки органів студентського самоврядування.
3.1.Органи студентського самоврядування в коледжі мають право звертатися до
адміністрації відділення та адміністрації коледжу з пропозиціями та заявами,
пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності
самоврядування.
3.2.Обсяг повноважень органів Студентського самоврядування в коледжі
узгоджується з адміністрацією відділення, коледжу, за тієї умови, що він не може бути
меншим, ніж встановлено чинним законодавством.
3.3.Члени організації мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих
навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту коледжу.
3.4.Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:
3.4.1. Обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського
самоврядування;
3.4.2. Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно
питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті
питань;
3.4.3. Опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і
органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи
принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.
3.5.Обов’язки:
 Чітко дотримуватися цього Положення;
 Виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані
на досягнення мети і вирішення завдань організації.
3.6.В коледжі діє система органів студентського самоврядування:
3.6.1. Координаційна рада;
3.6.2. Загальні збори студентів відділень;
3.6.3. Студентська рада коледжу;
3.6.4. Рада гуртожитків;
3.6.5. Старостат;
3.6.6. Профспілкова організація.

Розділ IV
Структура і організація роботи органів студентського самоврядування
4.1.Студентське самоврядування коледжу здійснюється на рівні групи, відділення,
навчального закладу, гуртожитку.
4.2.Вищим органом студентського самоврядування є Координаційна рада, на якій
затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий
орган, визначається структура і термін повноважень, заслуховується звіт.
4.3.Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада.
4.4.Рада студентського самоврядування відділень складається з 6 представників і
обирається на загальних зборах відділень.
4.5.З числа своїх членів студентська рада обирає голову, його заступника і
секретаря.
4.6.Голова ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення
директора бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються
питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання
студентського життя.
4.7.Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів
самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про
виконання рішень.
4.8.Засідання студентської ради проводиться не менше двох разів на місяць і
вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її складу
членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів. Він вирішує питання
життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
4.9.Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, що підписується
головою або заступником, секретарем.
Розділ V
Координаційна рада
5.1. Координаційна рада - є вищим представницьким органом студентського
самоврядування коледжу, що в межах своїх повноважень має право на визначення
загальних засад функціонування органів студентського самоврядування в коледжі та
контролю за діяльністю студентської ради, а також інших органів студентського
самоврядування коледжу.
5.2. Координаційна рада збирається не менше 2 разів на навчальний рік. До складу
входить 14 чоловік: голова, заступник, секретар, голови і заступники комісій, старости
гуртожитків №1 і №2, голова профкому
5.3. Координаційна рада вважається легітимною, якщо на її засідання присутні не
менше 2/3 від загальної кількості делегатів.
5.4. Дата скликання та пропонований порядок денний Ради повідомляється за 10
днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових
питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення.
5.5. Дату проведення чергового засідання Координаційної ради визначає
студентська рада.
5.6. Головує на засіданні голова студентської ради, а у разі його відсутності та під
час виборів голови студентської ради-заступник голови студентської ради.

5.7. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає кворуму, засідання
вважається таким, що не відбулося, і призначається інша дата проведення засідання за
умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з дня призначення.
5.8. Координаційна рада:
5.8.1. Заслуховує звіт Організаційної комісії щодо легітимності проведення
засідання Координаційної ради.
5.8.2. Обирає двох членів до Лічильної комісії з числа делегатів Конференції
коледжу.
5.8.3. Приймає та вносить доповнення до Положення про студентське
самоврядування в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі.
5.8.4. Затверджує положення про студентську раду коледжу та інших органів
студентського самоврядування в коледжі.
5.8.5. Обирає голову студентської ради та заступника голови студентської ради
коледжу та приймає їх повноваження.
5.8.6. Заслуховує звіт голови студентської ради коледжу.
5.8.7. Визначає основні напрямки діяльності студентського самоврядування
коледжу.
5.8.8. Вивчає, аналізує та оцінює, узагальнює розвиток студентського
самоврядування коледжу, а також видає відповідні висновки та розпорядження у зв’язку
з цим.
5.8.9. Заслуховує зміни, що відбулися в органах студентського самоврядування в
період між конференцією коледжу.
5.8.10. Координує діяльність інших органів студентського самоврядування в
коледжі.
5.8.11. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
5.8.12. Усі рішення Координаційної ради заносяться в протокол і підписуються
Головуючим та Секретарем.
Розділ VI
Загальні збори студентів відділення.
6.1. Збори студентів відділення - є вищим органом студентського самоврядування
на відділенні, що в межах своїх повноважень має право на визначення загальних засад
функціонування студентського самоврядування на відділенні і контролю за діяльністю
студентської ради відділення.
6.2. Збори відділення збираються не менше одного разу на рік.
6.3. Для організації та проведення зборів відділення з числа членів студентської
ради відділення створюється Організаційна комісія. Збори вважаються легітимними,
якщо на їх засіданні присутні не менш 2/3 від загальної кількості делегатів.
6.4. Дата скликання та пропонований порядок денний зборів відділення
повідомляється не менше ніж за 10 днів до її проведення. Пропозиції щодо включення до
порядку денного додаткових питань вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати
проведення зборів відділення шляхом подачі письмової заяви на ім’я Голови
Організаційної комісії.
6.5. Дату проведення чергових зборів відділення визначає студентська рада
відділення.
6.6. Головує на зборах відділення голова студентської ради відділення, а у разі його
відсутності та під час виборів голови студентської ради відділення - його заступник.

6.7. У разі, коли кількість присутніх делегатів не досягає кворуму, засідання
вважається таким, що не відбулося, і призначається інша дата проведення засідання за
умови, що вона має бути проведена не пізніше одного місяця з дня призначення.
Розділ VII
Студентська рада коледжу
7.1. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є студентська рада
коледжу.
7.2. Студентська рада є постійно діючим органом, що здійснює практичну
діяльність по реалізації завдань студентського самоврядування в коледжі.
7.3. Студентська рада:
7.3.1. Проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів
студентів;
7.3.2. Спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та
науково-дослідній роботі;
7.3.3. Сприяє створенню та діяльності органів студентського самоврядування у
гуртожитках, наукових товариств, гуртків, клубів, співпрацює з ними;
7.3.4. Інформує студентів коледжу про свою діяльність;
7.3.5. Скликає чергові засідання Координаційної ради коледжу;
7.3.6. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
7.4.Для ефективного функціонування студентської ради в її структурі створюються
комісії:
7.4.1. Навчально-виховна - допомога в організації навчального процесу коледжу;
підготовка та участь у реалізації найвідповідальніших навчально-виховних питань
діяльності коледжу; анкетування студентів та викладачів з основних питань навчання та
виховання в коледжі; заохочення студентів за відмінну навчальну діяльність на
відділенні в коледжі.
7.4.2. Житлово-побутова питання, що стосуються проживання студентів у
гуртожитках; організація контролю разом з адміністрацією і громадянськими
структурами коледжу; умовами проживання у гуртожитках.
7.4.3. Соціальна - облік і опіка всіх соціально-незахищених категорій студентів,
координація і оформлення всіх видів матеріальної допомоги; питання стану здоров’я
студентів, заходи по оздоровленню студентів; тісна робота з профспілковим комітетом
студентів; організація благодійних та акцій милосердя.
7.4.4. З культури і спорту - організація і проведення разом з культорганізатором
коледжу культурно-виховних заходів коледжу; організація змістовного дозвілля
студентів у коледжі, в гуртожитку, в міських закладах культури; сприяння в організації
спортивно-оздоровчих міроприємств, змагань, спартакіад за планом роботи; організація
туризму і відпочинку студентів у вихідні дні, під час канікул; міроприємтсва по
вихованню культури студентів.
7.5.До складу комісій входять: голова комісії, заступник та 4 члени комісії. При
чому до комісії повинні входити по два представника від кожного відділення.
7.6.Кожна комісія проводить свою діяльність відповідно до цілей і завдань
студентського самоврядування коледжу.
7.7.Діяльність кожної комісії регулюється Положенням про студентську раду та
його організаційну структуру.

7.8.На засіданні Координаційної ради вибирається склад студентської ради в
кількості 24 чоловіки - по 6 представників від кожного відділення, крім голови, секретаря
та заступника (ними можуть бути найактивніші студенти незалежно від того на якому
відділенні вони навчаються). Крім того до студентської ради входять: голова
студентського профкому, старости гуртожитків №2 і №1.
7.9.Голова студентської ради обирається строком на один рік на засіданні
Координаційної ради коледжу більшістю голосів з числа присутніх делегатів.
7.10.Повноваження голови студентської ради:
7.10.1. Організовує роботу студентської ради;
7.10.2. Представляє студентство коледжу та студентську раду в усіх органах,
організаціях при здійсненні своїх повноважень;
7.10.3. Координує роботу голів комісій, голів відділень;
7.10.4. Має право ініціювати питання недовіри будь-якому голові;
7.10.5. Видає розпорядження в межах своїх повноважень, які обов’язкові для
виконання всіма органами студентського самоврядування в коледжі;
7.10.6. Формує структуру студентської ради, за погодженням з Координаційною
радою коледжу, призначає і звільняє голів комісій, заступника, секретаря;
7.10.7. Подає звіт Координаційній раді коледжу про свою діяльність та організацію
роботи студентської ради та її комісій не рідше одного разу на рік;
7.10.8. Є членом педагогічної ради коледжу.
7.11.Голова студентської ради може бути в будь-який час відкликаний
Координаційною радою на його прохання, а також у зв’язку з визнанням його роботи
незадовільною Координаційною радою або через інші обставини, що унеможливлюють
виконання ним своїх обов’язків.
7.12.Пропозиції про відкликання голови студентської ради можуть вноситися:
 Головою студентської ради за його письмовою заявою;
 Не менше як ½ делегатів Координаційної ради.
7.13.Заступник голови студентської ради обирається Координаційною радою за
поданням голови студентської ради.
7.14.Повноваження заступника голови студентської ради:
7.14.1. Контролює здійснення головами комісій своїх повноважень;
7.14.2. Веде організаційну роботу з питань взаємодії студентської ради з органами
студентського самоврядування інших навчальних закладів;
7.14.3. Виконує обов’язки голови студентської ради у разі його відсутності;
7.14.4. Виконує інші повноваження.
7.15. Заступник голови ради студентського самоврядування може бути в будь-який
час відкликаний Координаційною радою на його прохання, а також у зв’язку з визнанням
його роботи незадовільною Координаційною радою або через інші обставини, що
унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.
7.16.Пропозиції про відкликання заступника голови студентської ради можуть
вносити:
 Голова студентської ради;
 Заступник голови студентської ради за письмовою заявою;
 Не менше як 1/3 делегатів Координаційної ради коледжу.

