


1. Загальні положення  

1.1. Студентське самоврядування Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права (далі – Фаховий коледж) є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування Фахового коледжу. Студентське самоврядування - 

це право і можливість студентів Фахового коледжу вирішувати питання навчання і 

побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні 

Фахового коледжу.  

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

статутом Ірпінського фахового коледжу економіки та права, Положенням про 

організацію освітнього процесу в Ірпінському фаховому коледжі економіки та 

права, Правилами внутрішнього розпорядку Фахового коледжу та цим 

Положенням.  

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Фахового 

коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти мають рівні права щодо участі 

у студентському самоврядуванні та можуть обиратися і бути обраними в органи 

студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування 

створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є 

складовою громадського самоврядування Фахового коледжу. 

1.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

 добровільності, колегіальності, відкритості; 

 виборності та звітності; 

 рівності прав студентів  на участь у студентському самоврядуванні; 

 незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

 академічної доброчесності. 

1.5. Метою студентського самоврядування Фахового коледжу є створення 

умов для самореалізації особистості cтудентів і формування в них 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї 

праці тощо. 

1.6.  Основними завданнями студентського самоврядування Коледжу є: 

 захист прав та інтересів студентів; 

 забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

 сприяння освітній, науковій  та творчій діяльності студентів; 

 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

 співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

закладів освіти; 

 сприяння  формуванню у студентів  Фахового коледжу патріотичних 

почуттів, поваги до України, а також почуттів національної свідомості;  

 забезпечення участі у вирішені питань міжнародного обміну 

студентами. 



1.7. Органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з 

органами студентського самоврядування інших закладів освіти та молодіжними 

організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру. 

1.8. Органи студентського самоврядування користуються всебічною 

підтримкою і допомогою адміністрації та педагогічних працівників Фахового 

коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, 

обладнанням та коштами. 

1.9. Представники студентського самоврядування мають право брати 

участь у роботі педагогічної  ради, загальних зборах трудового колективу та 

конференції студентів Фахового коледжу.  

 

2. Функції та напрямки діяльності студентського самоврядування 

 

2.1. Органи Студентського самоврядування: 

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

Законом України «Про фахову передвищу освіту», статутом Фахового колледжу 

та цим положенням; 

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 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  освіти у гуртожитку та організації харчування; 

9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування 

відповідно до законодавства; 

10) при формуванні кошторису Фахового коледжу надають обов’язкові до 

розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, 

що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

11) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 

діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 

14) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», статутом Фахового колледжу та цим положенням.  



2.2. Перелік повноважень органів студентського самоврядування 

визначається Законом України «Про фахову передвищу освіту», статутом 

Фахового колледжу та цим Положенням. 

2.3. За погодженням з органами студентського самоврядування 

приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів Фахового коледжу та їх поновлення на навчання, 

крім випадків, передбачених пунктами 1-3 та 7 частини першої статті 44 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту»; 

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

фінансування на інше; 

3) поселення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, до гуртожитку і 

виселення їх з гуртожитку; 

4) діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які 

навчаються у Фаховому коледжі; 

5) затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

2.4. Адміністрація Фахового 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 Фахового коледжу). 

2.5. Директор Фахового коледжу забезпечує належні умови для діяльності 

органів судентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

постійний доступ до інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних 

стендів тощо). 

2.6. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ними кошторисів. 

 

3. Структура органів студенстького самоврядування 

3.1.1. Вищим органом студентського самоврядування є конференція 

студентів Фахового коледжу, яка: 

1) затверджує положення про студентське самоврядування Фахового 

коледжу; 

2) обирає голову та членів виконавчого органу студентського 

самоврядування, дає оцінку їхній діяльності; 

3) затверджує процедуру використання коштів органів студентського 

самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

4) затверджує річний кошторис витрат органів студентського 

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

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

поточного контролю за діяльністю, станом виконання бюджету органів 

студентського самоврядування; 



6) формує виборчу комісію з числа студентів Фахового коледжу для 

організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

7) обирає представників студентів Фахового коледжу до складу загальних 

зборів трудового колективу Фахового коледжу та педагогічної ради Фахового 

коледжу; 

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

студентського самоврядування, дає оцінку їхній діяльності; 

9) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про фахову 

передвищу освіту», статутом Фахового коледжу та цим положенням. 

3.1.2. Дата скликання та пропонований порядок денний конференції 

повідомляється не пізніше ніж за 10 днів до її проведення. 

3.1.3. Делегатом на студентській конференції може бути будь-який студент. 

3.1.4. Делегати на конференцію обираються академічними групами шляхом 

прямого таємного голосування  на один рік за квотою: 1 делегат від 10 студентів 

групи, але не менше одного делегата від академічної групи Коледжу. Кожний 

делегат, зареєстрований виборчою комісією Студентського парламенту Коледжу, 

має один голос при голосуванні. 

3.1.5. Конференція є правомочною за наявності двох третин делегатів, 

обраних академічними групами Фахового коледжу. 

3.1.6. Конференція студентів скликається не рідше одного разу на рік. 

Позачергова конференція скликається на вимогу 10 % студентів або адміністрації 

Фахового коледжу. 

3.1.7. Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань 

вносяться не пізніше трьох днів до призначеної дати проведення конференції 

шляхом подачі письмової заяви на ім’я голови студентського самоврядування 

Фахового коледжу. 

3. 2.1. Органи студентського самоврядування Фахового коледжу: 

 студентський парламент; 

 науково-дослідне товариство; 

 профорієнтаційно-інформаційний центр; 

 старостат; 

3.2.2 Вищим виконавчим органом студентського самоврядування Фахового 

коледжу є студентський парламент, який направлений на вдосконалення 

освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності 

та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.  

3.2.3. При студентському парламенті Фахового коледжу створені 

департаменти за напрямами роботи: 

 департамент правозахисний; 

 департамент соціальної та волонтерської роботи; 

 департамент культури і дозвілля; 

 департамент суспільно-корисних справ; 



 департамент спортивно-оздоровчої роботи; 

 департамент інформації та зв’язків з громадкістю; 

 департамент міжвузівських зв’язків. 

3.3.1. Департамент правозахисний: 

 організовує роботу та індивідуальні бесіди зі студентами, які не 

виявляють бажання до навчання та порушують загальні етичні норми; 

 вносить свої пропозиції до адміністрації Фахового коледжу щодо 

підвищення ефективності навчального процесу; 

 допомагає врегулювати міжособистісні конфлікти серед студентів, 

проводить профілактичні заходи щодо попередження булінгу; 

 контролює відвідування студентами занять; 

 бере участь у проведенні рейдів-оглядів зовнішнього вигляду 

студентів; 

 фіксує спізнення студентів на заняття; 

 сприяє вирішенню питань дисципліни, культури поведінки студентів; 

 забезпечує вирішення на рівні адміністрації Фахового коледжу питань 

конфліктного характеру між студентами та викладачами; 

 організовує профілактику негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

 співпрацює з психологом Фахового коледжу. 

3.3.2. Департамент соціальної та волонтерської роботи: 

 формує у студентів готовність жити й діяти за приниципами 

гуманізму, милосердая, людяності; 

 піклується про ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, допомагає їм 

під час необхідних робіт; 

 організовує зустрічі з ветеранами, учасниками АТО. 

 здійснює організацію волонтерських заходів, благодійних заходів; 

 дбає про збереження майна. 

3.3.3. Департамент культури і дозвілля: 

 проводить заходи з метою заохочення студентів до участі в культурно-

масовій та виховній роботі; 

 підтримує зв’язок зі студентським проректором з культурно-масової 

роботи студентського ректорату Університету державної фіскальної служби, 

користується його всебічною підтримкою; 

 бере активну участь в організації загальноуніверситетських заходів 

культурно-масового характеру; 

 вносить свої пропозиції адміністрації Фахового коледжу щодо 

створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при 

Фаховому коледжі; 



 співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та 

об’єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи; 

 організовує подорожі та екскурсії; 

 організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі відомих людей; 

 організовує конференції, круглі столи та інші заходи (лотереї, 

дискотеки тощо) та святкування державних і міжнародних свят; 

 організовує проведення рекламних кампаній. 

3.3.4. Департамент суспільно-корисних справ;  

 організовує оздоблення фотозон Фахового коледжу; 

 займається художнім оформленням Коледжанських заходів; 

 організовує роботу розпорядників заходів; 

 проводить активно-творчу діяльність з охорони природи: 

 організовує акції з прибирання приміщень та навколишньої території. 

3.3.5. Департамент спортивно-оздоровчої роботи: 

 здійснює організацію та участь у спортивних змаганнях; 

 проводить пропаганду здорового способу життя; 

 долучається до заходв з профілактики шкідливих звичок 

 співпрацює з працівниками медичного центру університету. 

3.3.6. Департамент інформації та зв’язків з громадкістю: 

 здійснює своєчасне надання інформації на інформаційні дошки 

студентського парламенту Фахового коледжу; 

 здійснює підготовку оголошень; 

 здійснює підготовку фотомонтажів, фотовиставок робіт; 

 проведить анкетування та соціологічні опитування; 

 поширює інформацію про діяльність студентського парламенту 

Фахового коледжу серед студентів; 

 здійснює підготовку та поширення статей, сюжетів, репортажів про 

діяльність студентського парламенту Фахового коледжу серед ЗМІ; 

 співпрацює з усіма членами студентського парламенту Фахового 

коледжу та допомагає їм у вирішенні завдань, пов'язаних з набором, друком, 

скануванням та пошуком інформації в мережі Інтернет. Висвітлює події з 

коледжанського життя у соціальних мережах;  

3.3.7. Департамент міжвузівських зв’язків та зв’язків із громадськістю: 

 сприяє міжнародній співпраці Фахового коледжу та налагоджує і 

підтримує зв'язки з іншими вузами (як приватними, так і державними); 

 інформує студентський парламент Фахового коледжу про конференції, 

спортивні змагання, культурні заходи, підтримувати їх організацію, домовляючись 

про участь у них студентів Фахового уоледжу;  

 знаходить та доводить до відома студентського парламенту Фахового 

коледжу інформацію про студентські та молодіжні організації; 



3.4.1. Голови департаментів обираються таємним голосуванням. 

Голова департаменту: 

 керує поточною роботою; 

 контролює і координує роботу членів департаменту. 

3.4.2. Членом департаменту може бути будь-який студент Фахового 

коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного 

департаменту. 

3.4.3. Засідання студентського парламенту Фахового коледжу проводяться 

не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не 

менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Рішення 

приймаються простою більшістю голосів. Рішення студентського парламенту 

Фахового коледжу в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації 

Фахового коледжу. 

3.4.4. Засідання студентського парламенту Фахового коледжу веде голова 

або заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою 

(заступником) та секретарем. 

3.5.1. Очолює роботу студентського парламенту Фахового коледжу голова 

студентського парламенту Фахового коледжу. Голова студентської парламенту та 

його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З 

припиненням особою навчання у Фаховому коледжі припиняється її участь в 

органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому цим положенням. 

3.5.2. Голова Студентського парламенту Фахового коледжу: 

 здійснює керівництво поточною роботою департаментів 

студентського парламенту, представляє органи студентського самоврядування в 

Фаховому коледжі та за його межами; 

 організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності 

студентського парламенту Фахового коледжу; 

 може брати участь у роботі колегіальних та дорадчих органів 

Фахового коледжу;  

 забезпечує підготовку звітів про виконану роботу; 

 раз на рік звітує перед педагогічною радою Фахового коледжу про 

діяльність студентського парламенту Фахового коледжу; 

 подає адміністрації Фахового коледжу пропозиції щодо відзначення та 

заохочення студентів, що активно працюють у студентському парламенті 

Фахового коледжу або беруть активну участь у його заходах; 

 бере участь у засіданнях педагогічного колективу Фахового коледжу 

та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів; 

 бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків; 

 затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про 

порядок роботи департаментів; 



 здійснює контроль за діяльністю департаментів студентського 

парламенту; 

 делегує свої повноваження заступнику; 

 забезпечує організацію та проведення конференції студентів; 

 має право отримувати від адміністрації Фахового коледжу 

інформацію, необхідну для здійснення діяльності студентського парламенту. 

3.5.3. Діючий голова студентського парламенту Фахового коледжу приймає 

пропозиції щодо претендентів на посаду голови студентського парламенту не 

раніше ніж за два місяці і не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів. 

3.5.4. Кандидатом на посаду голови студентського парламенту може бути 

будь-який студент Фахового коледжу, який виявив бажання та подав заяву і 

передвиборну програму на ім'я голови виборчої комісії. Документи подаються не 

раніше ніж за три тижні і не пізніше ніж за за сім днів до проведення виборів.  

3.5.5. Кандидат на посаду голови студентського парламенту має відповідати 

наступним вимогам:  

 відсутність стягнень; 

 відсутність пропусків занять без поважної причини; 

 активна участь у громадському та культурному житті Фахового 

коледжу; 

 активна участь у роботі студентського парламенту Фахового коледжу. 

3.5.6. Передвиборча агітація кандидата на посаду голови студентського 

парламенту починається з дня реєстрації кандидата і закінчується за один день до 

виборів. 

3.5.7. Голова виборчої комісії Фахового коледжу вносить кандидатуру 

претендента на розгляд конференції для голосування. 

3.5.8. Вибори голови студентського парламенту проводяться прямим 

таємним голосуванням в один тур. Обраним головою студентського парламенту 

вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.  

3.5.9. Повноваження голови студентського парламенту припиняються 

достроково у випадках: 

 особистої заяви; 

 відрахування з числа студентів Фахового коледжу; 

 неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я; 

3.5.10. Голова студентського парламенту може бути усунений з посади 

рішенням студентської парламенту. Рішення про усунення голови студентської 

парламенту з посади приймається на засіданні студентського парламенту не 

менше ніж 2/3 від загальної кількості делегатів. 

3.5.11. Будь-який студент Фахового коледжу може подати заяву про 

недовіру до голови студентського парламенту у випадку, якщо до заяви додаються 

підписи 10% студентів Коледжу. Студентський парламент для з'ясування 

обставин, які є причиною вираження недовіри до голови студентського 



парламенту, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний строк встановлює 

причини подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової 

комісії і виноситься рішення про позачергове засідання студентського парламенту 

з питань усунення голови студентського парламенту з посади.  

3.5.12. Секретар студентського парламенту Фахового коледжу веде 

протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг. 

3.5.13. Голова та секретар студентського парламенту відповідають за 

збереження документації та її архівування. 

3.6.1. Науково-дослідне товариство студентів — наукова студентська 

самоврядна організація, що сприяє розвитку студентів Фахового коледжу, як 

багатогранних, творчих та цілісних особистостей, дає можливість кожному 

студенту розширити коло власних інтересів й отримати нові знання. 

3.6.2. Метою науково-дослідного товариства є допомога студентам у 

їхньому розвитку як науковців, створення умов для розкриття наукового та 

творчого потенціалу, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької 

роботи, розвиток інноваційної діяльності. Таким чином, головне завдання 

Науково-дослідного товариства студентів можна охарактеризувати як всебічний 

розвиток особистостей - учасників товариства. 

3.6.3. Основними завданнями науково-дослідного товариства студентів є:  

 активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності; 

 залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у 

науково-дослідній діяльності; 

 заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-

дослідній роботі. 

3.6.4. Функції науково-дослідного товариства студентів: 

 формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів; 

 допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін 

навчального плану; 

 оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних 

наукових досліджень; 

 оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень; 

 організація роботи студентів   у науковому житті Коледжу та поза 

ним; 

 сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів; 

 пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу, 

надання їм всебічної допомоги. 

3.7.1. Профорієнтаційно-інформаційний центр – це студентський 

самоврядний орган, який допомагає абітурієнтам обрати майбутню професію з 

урахуванням їхніх інтересів і здібностей. 



3.7.2. Метою профорієнтаційної роботи в Ірпінському фаховому коледжі 

економіки та права є забезпечення абітурієнтів різноманітною достовірною 

інформацією, формування у молоді мотивації до здобуття освіти, розробка та 

реалізація системи інформації про спеціальності у Фаховому коледжу й 

ознайомлення з правилами прийому та залучення обдарованої молоді до навчання 

в Ірпінському фаховому коледжі економіки та права. 

3.7.3. Основними завданнями профорієнтаційно-інформаційного центру є: 

 підвищення іміджу Ірпінського фахового коледжу економіки та права; 

 збільшення вступників; 

 забезпечення допомоги у виборі спеціальності. 

3.7.4. Функції профорієнтаційно-інформаційного центру: 

 участь у ярмарках професій для учнівської молоді випускних класів; 

 проведення днів відкритих дверей; 

 виїзди з профорієнтаційною метою до різних куточків України; 

 розробка рекламно-інформаційних матеріалів для абітурієнтів; 

 проведення профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

-   висвітлення інформації для абітурієнтів на сайті Фахового коледжу. 

3.8.1. Старостат є органом Студентського самоврядування. 

3.8.2.  Членом старостату є кожний староста академічної групи. 

3.8.3. Староста групи організовує самоврядування студентів на рівні 

академічної групи. 

3.8.4. Староста групи співпрацює із завідуючими відділеннями і представляє 

інтереси студентів групи на старостатах. 

3.8.5. Староста групи: 

 організовує виконання студентами групи навчального плану та 

графіку навчального процесу; 

 повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять; 

 несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних 

занять та семінарів; 

 контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та 

розпорядження директора Фахового коледжу. 

3.8.6. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами 

групи. 

3.8.7. Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків: 

 за особистою заявою; 

 зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи. 

3.8.8. Збори студентів академічної групи проводяться за потребою, але не 

рідше ніж раз на місяць. 

3.8.9. Головує на зборах староста групи. 



3.8.10. У період з 5 по 15 вересня на зборах групи, студенти простою 

більшістю голосів обирають старосту групи та одного делегата на студентську 

конференцію. 

 

4. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування  

4.1. Члени органів студентського самоврядування мають право: 

 узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів 

відносно організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших 

питань життєдіяльності Фахового коледжу, звертатися до адміністрації з 

пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень; 

 брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів із 

Фахового коледжу; 

 отримувати в органах адміністрації Фахового коледжу інформацію з 

питань, що стосується студентів. 

4.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані: 

 сприяти всебічному розвитку Фахового коледжу; 

 представляти і захищати інтереси студентів; 

 виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим положенням. 

4.3. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах 

студентського самоврядування Фахового коледжу. 

 

5. Виборча коміся 

5.1. Виборча комісія є постійнодіючим органом студентського парламенту, 

який відповідно до положення забезпечує організацію підготовки і проведення 

виборів голови студентського парламенту. 

5.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення 

передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію 

виборчих прав студентів. 

5.3 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, 

незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності 

розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і 

гласності. 

5.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського парламенту, який 

здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів. 

5.5. Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах 

повноважень, що передбачені цим положенням. Втручання будь-яких органів, 

посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань у вирішення питань, що 

належать до повноважень комісії, не допускається. 

5.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На 

засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду 

голови студентського парламенту, представники адміністрації Фахового коледжу. 



5.7. Виборча комісія працює на постійній основі. 

5.8. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент Фахового 

коледжу. 

5.9. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після 

розгляду на своїх засіданнях питань, що належать до її компетенції. Діяльність 

виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар. 

5.10. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її 

засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке 

відповідно до цього положення належить до компетенції комісії. 

5.11. Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його 

відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, 

заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може 

бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії. 

5.12. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й 

інші особи. 

5.13. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право 

бути присутніми представники зацікавлених сторін. 

5.14. До складу виборчої комісії входять 5 осіб. 

5.15. Голова виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар 

виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого 

голосування на її першому засіданні. 

5.16. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом 

року можна змінювати не більше, ніж на одну третину 

5.17. Виборча комісія: 

 організовує підготовку і проведення виборів голови студентського 

парламенту; 

 забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу; 

 вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

окремих статей цього положення з питань виборів голови студентського 

парламенту; 

 публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші 

матеріали про свою діяльність; 

 встановлює форми виборчих списків делегатів студентського 

парламенту, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок 

зберігання та передачі виборчих документів; 

 заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з 

питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів голови студентської ради; 

 проводить реєстрацію кандидатів на посаду голови студентського 

парламенту, відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на 

підтримку кандидата на посаду голови студентського парламенту, надання 

виборчих документів; 



 затверджує результати виборів голови студентського парламенту, 

оголошує результати виборів голови студентського парламенту. 

5.18. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для 

виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування 

сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень. 

 

6. Контрольно-ревізійна комісія 

6.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів 

студентського самоврядування Фахового коледжу здійснює контрольно-ревізійна 

комісія. 

6.2. Членами контрольно-ревізійної комісії можуть бути студенти, які не 

обіймають керівні посади у студентському парламенті Фахового коледжу. 

Представники обираються конференцією студентів прямим відкритим 

голосуванням. 

6.3. Контрольно-ревізійна комісія, не пізніше як через 7 днів з дня її 

затвердження, збирається на перше засідання, на якому шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів обирається голова, заступник голови, 

секретар із числа її членів.  

6.4. Засідання контрольно-ревізійної комісії відбуваються не рідше одного 

разу за семестр. Засідання контрольно-ревізійної комісії є правомочним, якщо на 

ньому присутні більше половини його складу.  

6.5. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею 

перевірок на конференції студентів Фахового коледжу. 

 

7. Фінансування органів студенстького саморвядування  

7.1. Фінансування студентського самоврядування Фахового коледжу 

регламентовано статтею 41 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

відповідними фінансовими нормативними актами. 

 

8. Інші положення  

8.1. Дане положення діє з дня його затвердження на конференції. 

8.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після 

затвердження студентською конференцією та погодження їх з директором 

Фахового Коледжу. 

 


