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І. Загальні положення
1.1. Студентська рада КЗОЗ «Куп’янського медичного коледжу ім.
Марії Шкарлетової» (далі – студентська рада) є добровільним органом
студентського самоврядування, утвореним з метою сприяння розвитку
студентського

самоврядування,

врахування

інтересів,

соціального

становлення та розвитку студентської молоді, налагодження конструктивної
взаємодії між органами місцевого самоврядування і органами студентського
самоврядування навчальних закладів м. Харкова та області.

1.2. Студентська рада діє на засадах добровільності, рівноправності
усіх її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Студентська рада у своїй діяльності керується Конституцією
України

і

законодавством

України,

нормативно-правовими

актами

Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я
України та цим Положенням.
1.4. Студентська рада є незалежною від впливів політичних, релігійних
та громадських об’єднань.
ІІ. Мета та завдання Студентської ради
2.1. Метою діяльності Студентської ради є представництво та захист
соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентської
молоді коледжу.
2.2. Головними завданнями Студентської ради є:
- сприяння створенню та розвитку студентського самоврядування у
коледжі;
- забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між органами місцевого
самоврядування

і

органами

студентського

самоврядування

вищих

навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації м. Куп’янська та Харківської
області;
- аналіз суспільних процесів у сферах коледжу, культури, праці,
соціального становлення та розвитку студентської молоді, розроблення та
внесення

за

результатами

такого

аналізу

відповідних

пропозицій

адміністрації коледжу та органам місцевого самоврядування;
- участь у підготовці та розробці пропозицій до проектів та програм з
найважливіших питань суспільного становища, правового і соціального
захисту студентської молоді;
- участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв’язання
соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем
студентської молоді;

- сприяння розширенню регіонального співробітництва у сфері освіти,
культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді;
- сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, вихованню у
них почуття патріотизму тощо;
- участь у створенні сприятливих умов для активного залучення
студентів до соціально-економічного, культурного життя коледжу, їх
соціальної адаптації і наукової активності;
- розвиток взаємозв’язків, здійснення обміну делегаціями та інші види
співпраці з іншими навчальними закладами м. Куп’янська та Харківської
області.
2.3.Студентська рада для виконання покладених на неї завдань має
право:
- одержувати в установленому порядку від органів місцевого
самоврядування, адміністрації коледжу необхідні матеріали та інформацію;
- організовувати та проводити конференції, лекції, семінари з питань,
що випливають з мети та завдань діяльності Студентської ради;
- представляти і захищати права та інтереси студентів перед
адміністрацією коледжу;
- популяризувати серед студентів інформацію про цілі та мету
діяльності Студентської ради;
- організовувати спільні заходи з іншими навчальними закладами міста
Куп’янська та Харківської області;
- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності
Студентської ради коледжу та не заборонені чинним законодавством
України.
2.4. Члени Студентської ради зобов’язані:
- інформувати студентство про свою діяльність у газеті «Пульс»;
- виконувати інші, прийняті нею зобов’язання, що не суперечать
чинному законодавству України.
ІІІ. Органи Студентського самоврядування та їх повноваження

Органами Студентського самоврядування є:
-

загальні збори студентів коледжу;

-

Студентська рада коледжу;

-

Загальні збори колективу студентів – мешканців гуртожитку;

-

Студентська рада гуртожитку.
3.1. Загальні збори студентів коледжу

3.1.1. Вищим органом управління Студентського самоврядування є
загальні збори студентів коледжу, які збираються не менш, ніж один раз на
рік у встановлений Студентською радою день.
3.1.2. За тиждень до дня проведення зборів члени Студентської ради
інформують студентів коледжу про місце та час його проведення.
3.1.3. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не
менше двох третин студентів від органів студентського самоврядування.
3.1.4. Збори обирають голову, який керує роботою зборів, та секретаря,
який веде протокол зборів і разом з головуючим підписує його.
3.1.5. З питань, що належать до виключних повноважень зборів,
рішення приймаються більшістю голосів (2/3) присутніх студентів. З усіх
інших питань, що вирішуються на зборах, рішення приймаються просто
більшістю голосів (50% + 1) присутніх студентів.
3.1.6. Виключні повноваження зборів:
- затвердження Положення про Студентську раду коледжу, внесення
змін і доповнень до нього;
- затвердження терміном на 1 рік персонального складу Студентської
ради

коледжу

відповідно

до

протоколів

органів

студентського

самоврядування груп;
- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Студентської
ради коледжу.
3.1.7. Інші питання, що вирішуються загальними зборами студентів
коледжу:

- затвердження персонального складу Студентської ради коледжу
шляхом рейтингового голосування;
- оцінка діяльності та результатів діяльності Студентської ради
коледжу;
- визначення основних напрямків діяльності та розвитку Студентської
ради коледжу;
- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань
Студентської ради коледжу.
3.2. Студентська рада коледжу
3.2.1. Керівником колегіального органу між загальними зборами
студентів є Студентська рада коледжу, яка збирається 2 рази на місяць.
3.2.2. До складу Студентської ради коледжу обираються по одному
представнику від кожної групи коледжу.
3.2.3. Засідання є правомочними, якщо на ньому присутні не менш двох
третин її членів. Рішення приймаються простою більшістю (50% +1) голосів
членів, присутніх на засіданні.
3.2.4.

Студентська

рада

коледжу

обирає

серед

своїх

членів

головуючого, який керує роботою засідання, та секретаря, який веде
протокол і разом з головою підписує його.
3.2.5. Студентська рада коледжу:
- виносить пропозиції на розгляд загальним зборам студентів коледжу
щодо перспективних напрямків діяльності Студентської ради коледжу;
- розробляє план заходів та організує виконання рішень загальних
зборів студентів і подає звіт про їх виконання;
- допомагає організовувати і проводити загальноколеджні заходи;
- веде документацію Студентської ради коледжу;
- вирішує інші питання, за винятком тих, що віднесені до компетенції
загальних зборів студентів.

3.2.6. Вищим органом управління Студентського самоврядування є
загальні збори студентів коледжу, які збираються не менш, ніж один раз на
рік у встановлений студентською радою день.
3.2.7. За тиждень до дня проведення зборів члени студентської ради
інформують студентів коледжу про місце та час його проведення.
3.2.8. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш
двох третин студентів від органів студентського самоврядування груп.
3.2.9. Збори обирають голову, який керує роботою зборів, та секретаря,
що веде протокол зборів і разом з головуючим підписує його.
3.2.10. З питань, що належать до виключних повноважень зборів,
рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3) присутніх на
ній студентів. З усіх інших питань, що вирішуються на зборах, рішення
приймаються простою більшістю голосів (50% +1) присутніх на ній
студентів.
3.2.11. Виключні повноваження зборів:
- затвердження Положення про Студентську раду коледжу, внесення
змін і доповнень до нього;
- затвердження терміном на 1 рік персонального складу Студентської
ради

коледжу

відповідно

до

протоколів

органів

студентського

самоврядування груп;
- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Студентської
ради коледжу.
3.2.12. Інші питання, що вирішуються загальними зборами студентів
коледжу:
- затвердження персонального складу Студентської ради коледжу
шляхом рейтингового голосування;
- оцінка діяльності та результатів діяльності Студентської ради
коледжу;
- визначення основних напрямків діяльності та розвитку Студентської
ради коледжу;

- вирішення будь-яких інших питань, що випливають з мети та завдань
Студентської ради коледжу.
3.3. Загальні збори студентів гуртожитку
3.3.1. Вищім органом управління студентського самоврядування в
гуртожитку є загальні збори його мешканців, які збираються не менш ніж
один раз в 3 місяці у встановлений Студентською радою гуртожитку день.
3.3.2. За тиждень до дня проведення зборів члени Студентської ради
інформують студентів гуртожитку про місце, час його проведення та порядок
денний.
3.3.3. Збори вражаються правомочними, якщо на них присутні не
менше половини студентів, що проживають у гуртожитку.
3.3.4. Збори обирають президію, із складу якої визначається голова,
який веде збори, та секретар, який відповідає за протокол зборів і разом з
головуючим підписує його.
3.3.5. З питань, що належать до виключних повноважень зборів,
рішення приймають 2/3 голосів присутніх на них студентів. З усіх інших
питань, що вирішуються на зборах, рішення приймаються просто більшістю
голосів (50% +1) присутніх студентів.
3.3.6. Виключні повноваження зборів:
- затвердження терміном на 1 рік персонального складу Студентської
ради гуртожитку;
- прийняття рішень про організацію або ліквідацію Студентської ради
гуртожитку.
3.3.7. Інші питання, що вирішуються загальними зборами студентів
гуртожитку:
- визначення головних напрямків діяльності Студентської ради
гуртожитку;
- питання підвищення якості навчання, підтримання дисципліни,
належного санітарного стану гуртожитку, виконання вимог Закону України
про охорону праці, дотримання правил протипожежної безпеки та ін.

3.4. Студентська рада гуртожитку
3.4.1. Керівником колегіального органу між загальними зборами
студентів є Студентська рада, яка збирається не менше 1 разу на місяць.
3.4.2. До складу Студентської ради обирається по одному представнику
від кожної учбової групи, якщо вони мешкають в гуртожитку, з урахуванням
пропорційності представників від 3,4 та 5 поверху гуртожитку.
3.4.3. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3
складу ради гуртожитку. Рішення приймається простою більшістю (50%+1)
голосів членів присутніх на засіданні.
3.4.4. Рада гуртожитку із свого складу обирає голову, яка керує
роботою ради, проводить їх засідання. Обирає також секретаря, який веде
протокол і разом з головою підписує їх. Члени ради розподіляються по
секціям і ведуть роботу в залежності від направленості секції (учбововиховна, секція культурно-масової роботи, побутова секція, спортивна
секція).
3.4.5. Студентська рада гуртожитку:
- готує порядок денний на розгляд загальним зборам студентів
гуртожитку;
- готує студентів для участі в обговоренні порядку денного зборів;
- організовує виконання рішень загальних зборів студентів та інформує
збори про результати тієї роботи;
- розглядає на своїх засіданнях питання, пов’язані з навчанням,
дисципліною, побутом, проведенням дозвілля студентів гуртожитку. Слухає
звіти студентів, які мають недоліки в навчанні, дисципліні, надає їм допомогу
в вирішенні цих проблем;
- веде документацію студентської ради;
- вирішує інші питання, за винятком тих, що відносяться до
компетенції загальних зборів студентів.

