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у ВСП «КТЕФК КНТЕУ»
1. Загальні положення
1.1 Здобувачі освіти Відокремленого структурного підрозділу «Київський
торговельно-економічний фаховий коледж
Київського
національного
торговельно-економічного університету» (далі – ВСП «КТЕФК КНТЕУ») мають
гарантоване державою право і можливість вирішувати питання навчання і
побуту, захисту своїх прав та інтересів здобувачів освіті, а також брати участь в
управлінні освітнім закладом.
1.2 Орган студентського самоврядування є невід’ємною частиною
громадського самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ» (далі – Коледж).
1.3 Студентське самоврядування здійснюється здобувачами освіти
ВСП «КТЕФК КНТЕУ» безпосередньо, а також через орган студентського
самоврядування, що обирається у порядку, визначеному п. 40 Закону України
«Про вищу освіту», п. 41 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та цим
Положенням.
1.4 У своїй діяльності орган студентського самоврядування керується
законодавством України, Положенням про ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та цим
Положенням.
1.5 Студентське самоврядування об’єднує всіх здобувачів освіти
ВСП «КТЕФК КНТЕУ». Здобувачі освіти, які навчаються у коледжі, мають рівні
права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші
органи студентського самоврядування.
1.6 Адміністрація ВСП «КТЕФК КНТЕУ» не має права втручатися в
діяльність органу студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з
безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних
коштів та майна коледжу).
1.7 Директор ВСП «КТЕФК КНТЕУ» забезпечує належні умови для
діяльності органу студентського самоврядування (надає приміщення, меблі,
оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету,
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відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що
укладається відповідна угода.
1.8 Орган студентського самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ» діє на
принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності;
- рівності прав здобувачів освіти на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
- академічної доброчесності.
2. Мета та завдання органу студентського самоврядування
2.1 Студентське самоврядування – це форма організації діяльності осіб,
які навчаються у ВСП «КТЕФК КНТЕУ», що сприяє максимальному виявленню
і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей,
відповідальності за результати своєї життєдіяльності.
2.2. Студентське самоврядування формує у студентської молоді навички
майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді до процесу
управління коледжем.
2.3. Діяльність органу студентського самоврядування спрямовується на
удосконалення освітнього процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання
патріотизму, духовності і культури здобувачів освіти, зростання у студентської
молоді соціальної активності та відповідальності.
2.4. Основні завдання органу студентського самоврядування:
1) участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом
України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Положенням про
ВСП «КТЕФК КНТЕУ»;
2) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та
харчування;
3) проведення організаційних, просвітницьких, дослідницьких,
спортивних, оздоровчих, культурно-мистецьких та інших заходів;
4) участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої та фахової
передвищої освіти;
5) захист прав та інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;
6) делегування своїх представників до робочих та дорадчоконсультативних органів;
7) ухвалення актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) участь у вирішенні питань організації харчування здобувачів освіти;
9) розпорядження коштами органу студентського самоврядування та
наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису
(фінансового плану) ВСП «КТЕФК КНТЕУ» надання обов’язкових до розгляду
пропозицій щодо розвитку його матеріально-технічної бази, у тому числі з
питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку здобувачів освіти;
10) внесення пропозицій щодо змісту освітньо-професійних програм;
11) оголошення акцій протесту;
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12) об’єднання у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких
не має політичного або релігійного спрямування;
13) виконання інших завдань та функцій, передбачених Законом України
«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням.
3. Структура та організація роботи
органу студентського самоврядування
3.1 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
відділення / факультету, ВСП «КТЕФК КНТЕУ».
3.2 Вищим органом студентського самоврядування ВСП «КТЕФК
КНТЕУ» є загальні збори (конференція) здобувачів освіти, які:
1) затверджують положення про студентське самоврядування
ВСП «КТЕФК КНТЕУ»;
2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського
самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органу
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних
засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органу студентського
самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа здобувачів освіти для
здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та
виконання бюджету органу студентського самоврядування;
6) формують студентські виборчі комісії з числа здобувачів освіти
ВСП «КТЕФК КНТЕУ» для організації та проведення виборів до органу
студентського самоврядування;
7) обирають представників здобувачів освіти до вищого колегіального
органу громадського самоврядування та колегіального органу управління
ВСП «КТЕФК КНТЕУ»;
8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням.
3.3 Керівник органу студентського самоврядування та його заступники не
можуть перебувати на посаді більш як два строки.
3.4 З припиненням особою навчання у ВСП «КТЕФК КНТЕУ»
припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку,
передбаченому цим Положенням.
3.5 Орган студентського самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ» має
форму старостату.
3.6 На рівні ВСП «КТЕФК КНТЕУ» також діє контрольно-ревізійний
орган студентського самоврядування – контрольно-ревізійна комісія. До складу
контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівник та члени виконавчого
органу студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.
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3.7 Делегати на конференцію здобувачів освіти ВСП «КТЕФК КНТЕУ»
обираються здобувачами освіти шляхом прямого таємного голосування на строк,
визначений цим Положенням, що не може бути більшим за один календарний рік.
3.8 Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи
студентського самоврядування обираються строком на один рік.
3.9 Здобувачі освіти, обрані до складу органу студентського
самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального
таємного голосування здобувачів освіти. Для ініціювання такого голосування
потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків здобувачів освіти
ВСП «КТЕФК КНТЕУ».
4. Права та обов’язки органу студентського самоврядування
4.1 Члени органу студентського самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ»
мають права та обов’язки, якими наділені здобувачі освіти закладів вищої та
фахової передвищої освіти України згідно із законодавством та відповідно до
Положення про ВСП «КТЕФК КНТЕУ».
4.2 За погодженням з органом студентського самоврядування
ВСП «КТЕФК КНТЕУ» приймаються рішення про:
1) відрахування здобувачів освіти з ВСП «КТЕФК КНТЕУ» та їх
поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у ВСП «КТЕФК КНТЕУ», з одного
джерела фінансування на інше;
3) затвердження положення про організацію освітнього процесу, правил
внутрішнього розпорядку в частині, що стосується осіб, що навчаються.
Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без
погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного
подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.
5. Фінансування органу студентського самоврядування
5.1 Фінансовою основою студентського самоврядування є:
1) кошти, визначені педагогічною радою ВСП «КТЕФК КНТЕУ» в розмірі
не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих ВСП «КТЕФК КНТЕУ»
від основної діяльності;
2) членські внески здобувачів освіти, розмір яких встановлюється вищим
органом студентського самоврядування ВСП «КТЕФК КНТЕУ». Розмір
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка
прожиткового мінімуму, встановленого законом.
5.2 Кошти органу студентського самоврядування спрямовуються на
виконання його завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого
ним кошторису.
5.3 Орган студентського самоврядування публічно звітує про
використання коштів та виконання кошторису не менше одного разу на рік.

