Проект
Рішення
Конференції Студентів Коледжу
«Про внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування
в Обласному комунальному вищому навчальному закладі
«Дніпропетровський театрально-художній коледж»
У зв’язку з необхідністю приведення Положення про студентське самоврядування в
Обласному комунальному вищому навчальному закладі «Дніпропетровський театральнохудожній коледж» (далі – Положення) у відповідність до чинного законодавства, затвердити
наступні зміни та доповнення до Положення.
1. З метою упорядкування тексту Положення пронумерувати розділи.
2. Об’єднати розділ «Загальні положення» та розділ «Мета і завдання органів
студентського самоврядування» в розділ І «Загальні положення».
3. Об’єднати розділи «Структура й організація роботи органів студентського
самоврядування», «Права й обов’язки органів студентського самоврядування»,
«Права й обов’язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з
органами студентського самоврядування» в розділ ІІ «Організаційно-правова основа
органів студентського самоврядування Коледжу».
4. Доповнити Положення розділом ІV «Матеріально-фінансове забезпечення»,
розділом V «Порядок обрання представників з числа студентів коледжу для участі у
виборах директора коледжу», розділом VІ «Порядок внесення змін та доповнень».
Крім того, внести наступні зміни та доповнення:
У п.1 Положення після закінчення речення додати речення з визначенням
студентського самоврядування коледжу: «Студентське самоврядування – це об’єднання
студентської громади Дніпропетровського театрально-художнього коледжу (далі – Коледжу)
з правом та реальною здатністю самостійно або під відповідальність органів студентського
самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до
їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням».
У п.2 Положення після закінчення речення додати реченнями: «Студентське
самоврядування в Коледжі здійснюється на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
Рішення органів студентського самоврядування мають обов’язковий характер для
адміністрації Коледжу у випадках, передбачених законодавством України та цим
Положенням»;
З п.3 Положення виключити речення: «Кожен студент має право обирати й бути
обраним до органів студентського самоврядування»;
У пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 Положення словосполучення «вищий навчальний
заклад» замінити словом «коледж» згідно тексту;

У п.5 Положення після словосполучення «органи студентського самоврядування»
додати слово «коледжу»; після слова «керуються» додати слово «чинним»; слово
«конкретному» виключити;
У п. 8, 9, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Положення після словосполучення «органи
студентського самоврядування» додати слово «Коледжу»;
Пункт 12 Положення викласти в наступній редакції: «Метою студентського
самоврядування є забезпечення захисту прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні
Коледжем»;
У п.13 Положення словосполучення «керівниками кафедр» замінити «головами
предметно-циклових комісій»; додати « - інші завдання, що не суперечать законодавству
України, Статуту Коледжу та цьому Положенню»;
З п.14 Положення після словосполучення «структурних підрозділів» виключити слова
«факультету», «інституту»;
З абз.2 п.14 Положення виключити речення: «Їх формування (таємним чи відкритим
голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське
самоврядування у відповідному вищому навчальному закладі»;
Додати до п. 14 абз. 4 наступного змісту:
«Система студентського самоврядування в Коледжі включає:
 Студентську громаду;
 Конференцію студентів Коледжу (представницький орган);
 Студентську Раду (виконавчий орган);
 Голову Студентської Ради;
 Наглядову раду (контрольно-ревізійний орган);
 Старостат (дорадчий орган).
Представницькі,
виконавчі
та
контрольно-ревізійні
органи
студентського
самоврядування Коледжу обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу
органів студентського самоврядування Коледжу, можуть бути усунені із своїх посад за
результатами загального голосування студентів.
Пункт 15 Положення викласти в наступній редакції:
«15. Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є Конференція студентів
Коледжу (далі – Конференція).
Делегати Конференції обираються щорічно із числа студентів академічних груп, за
виключенням старост груп, на їх зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю
голосів.
Результати виборів делегатів Конференції оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційній дошці Коледжу.
Делегат Конференції є представником інтересів студентської громади, яка його обрала.
Повноваження делегата Конференції починаються з моменту першого засідання Конференції
і закінчуються в момент припинення повноважень Конференції.
Повноваження делегата також припиняються у разі:

складення повноважень за власним бажанням;
 завершення навчання в Коледжі;
 відрахування з коледжу чи переведення до іншого навчального закладу,
оформлення академічної відпустки;
 відкликання студентською громадою академічної групи.
Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Конференції. На час засідання делегат
звільняється від участі у навчальному процесі.
Повноваження Конференції починаються з моменту першого засідання, яке має
відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів, та
закінчуються в момент першого засідання Конференції наступного скликання.
Конференція:
1) ухвалює положення про студентське самоврядування Коледжу, визначає структуру,
повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та
виконавчих органів студентського самоврядування Коледжу;
2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів
студентського самоврядування Коледжу, дає їм відповідну оцінку;
3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського
самоврядування Коледжу, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
самоврядування Коледжу, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його
виконання;
5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного
контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування Коледжу.
Конференція скликається рішенням Студентської Ради не рідше одного разу на рік.
Позачергова Конференція скликається рішенням Студентської Ради на вимогу
10 відсотків студентів Коледжу.
Рішення про скликання Конференції доводиться до відома студентської громади
Організаційним комітетом. Делегатів про скликання Конференції інформують не пізніше, як
за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та
питань, які передбачається винести на розгляд засідання»;


Пункт 16 Положення викласти в наступній редакції:
«16. Голова Студентської Ради Коледжу обирається Конференцією шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів на один рік.
Голова Студентської Ради Коледжу:
- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської
Ради Коледжу;
- представляє інтереси студентської громади Коледжу;
- входить до складу Педагогічної ради та може брати участь у роботі інших
колегіальних, робочих органів та комісій Коледжу;
- делегує свої повноваження заступникові;
- забезпечує організацію проведення Конференції студентів Коледжу;
- ініціює проведення позачергової Конференції;
- надсилає запити та отримує інформацію від адміністрації Коледжу;
- має інші повноваження, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та цим
Положенням.

Голова Студентської Ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як
два строки»;
До п. 17 Положення додати:
«Секретар Студентської Ради обирається на першому засіданні Студентської ради
Конференцією шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на один рік»;
У п.17, 18, 19, 20, 21 замість словосполучення «виконавчий орган студентського
самоврядування» застосувати словосполучення «Студентська Рада»;
У п.18 замість
адміністрації»;

«передачу копій

адміністрації» застосувати

«надання

копій

Пункт 20 викласти в наступній редакції:
«20. Засідання Студентської Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Рішення
Студентської ради вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від
числа обраних до її складу членів. Студентська Рада приймає рішення простою більшістю
голосів»;
У п.22 словосполучення «загальним зборам або конференціям відповідних рівнім»
замінити на слово «Конференції»;
У п.23 замінити слово «своїх» на слово «їхніх»;
Пункт 25 викласти у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» в наступній
редакції:
«25. Органи студентського самоврядування Коледжу:
1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України
«Про вищу освіту» та Статутом 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, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та
банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з
питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та
положенням про студентське самоврядування Коледжу»;

У п.26 замість «забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти
виконанню Студентами своїх обов’язків» зазначити «забезпечувати захист прав та інтересів
Студентів Коледжу та їх участь в управління Коледжем»;
До п.26 додати:
«- взаємодіяти у вирішенні проблем Коледжу з адміністрацією Коледжу»;
До п.27 додати:
« - Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського
самоврядування Коледжу».
Замість «вищого навчального закладу» застосувати «Коледжу».
Видалити з п. 27 Положення речення:
«скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках
недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу
та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі»;
Частину 2 п.27 викласти в наступній редакції:
«За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу приймаються
рішення про:
1) відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на навчання
за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються у Коледжі за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника відділення, заступника директора Коледжу;
5) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку;
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується
осіб, які навчаються;
7) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі».
У п.30 після слова «адміністрацією» замість словосполучення «вищого навчального
закладу» застосувати слово «Коледжу».
У п.31 після слова «іміджу» замість словосполучення «вищого навчального закладу»
застосувати слово «Коледжу»;
Додати розділ ІV «Матеріально-фінансове забезпечення» з наступним змістом:
«32. Фінансовою основою діяльності органів студентського самоврядування коледжу є:
1) кошти, визначені педагогічною радою Коледжу в розмірі не менш як 0,5 відсотка
власних надходжень, отриманих Коледжем від основної діяльності;
2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією. Розмір
місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка
прожиткового мінімуму, встановленого законом.
33. Кошти органів студентського самоврядування Коледжу спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними
кошторисів.

34. Органи студентського самоврядування Коледжу публічно звітують про
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
35. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського
самоврядування Коледжу (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним
зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення
інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода»;
Додати розділ V «Порядок обрання представників з числа студентів коледжу для участі
у виборах директора Коледжу» з наступним змістом:
«36. У виборах директора Коледжу мають право брати участь виборні представники з
числа студентів.
37. Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права та можуть бути
обраними як виборні представники з числа студентів Коледжу для участі у виборах
директора Коледжу.
38. Загальна кількість студентів – виборних представників, які обираються для участі у
виборах директора Коледжу, має становити не менше 15 відсотків осіб, які мають право
брати участь у виборах.
39. Квота студентів – виборних представників, які обираються для участі у виборах
керівника Коледжу, розподіляється по кожному курсу у пропорційному співвідношенні
кількості студентів, які навчаються на даному курсі до загальної кількості студентів, які
навчаються в Коледжі.
40. Вибори представників від студентства проводяться не пізніше ніж за 10 днів до
виборів директора Коледжу за графіком, затвердженим організаційним комітетом.
41. З членів Студентської Ради створюється виборча комісія у кількості 5 осіб. Голова
Студентської Ради входить до складу виборчої комісії за посадою. Голова та секретар
виборчої комісії обираються на її першому засіданні.
42. Виборча комісія та організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу
спільно забезпечують здійснення заходів щодо організації та проведення виборів
представників, а саме:
- формування списків студентів, які мають право голосувати;
- формування списків кандидатів з числа студентів;
- складання графіку проведення загальних зборів студентів курсу.
43. Вибори представників проводяться шляхом таємного голосування на загальних
зборах студентів курсів.
Графік проведення загальних зборів розміщується на інформаційній дошці та сайті
Коледжу на пізніше, ніж за три дні до зборів.
44. Вибори представників з числа студентів курсу вважаються такими, що відбулися, у
разі присутності на загальних зборах курсу не менше 50% від загальної кількості студентів
курсу.
45. Від кожної академічної групи висуваються кандидати, з яких будуть обиратися
виборні представники від курсу. З числа кандидатів старостою групи складається загальний
список, який підписується головою і секретарем виборчої комісії та на підставі якого
організаційним комітетом виготовляються бюлетені по числу усіх студентів відповідного
курсу.
46. Бюлетені видаються членом виборчої комісії під особистий розпис студента за
умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу.

До документів, на підставі яких встановлюється особа студента, відносяться паспорт
громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, студентський квиток.
47. Бюлетень для голосування заповнюється студентом особисто в кабіні для таємного
голосування та поміщується у прозору скриньку, що знаходиться у приміщенні на
відкритому для огляду місці.
48. На загальних зборах студентів курсу, на якому відбуваються вибори представників з
числа студентів курсу має бути присутній член організаційного комітету з проведення
виборів директора Коледжу.
49. Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування в присутності
студентів курсу і проводиться без перерви.
Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії в тому ж
приміщенні, де відбувалося голосування. При відкритті скриньки її вміст викладається на
стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.
Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та
кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування.
50. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо у ньому:
- зроблено позначок більше встановленої квоти;
- не зроблено жодної позначки;
- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
У спірних випадках щодо визнання бюлетеню дійсним питання вирішується шляхом
голосування членів виборчої комісії.
51. Результати підрахунку голосування вносяться до протоколу, який складається у
двох примірниках, кожен із яких підписується головою, секретарем та членами виборчої
комісії. Протокол затверджується загальними зборами студентів Коледжу шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів. Один примірник протоколу передається
організаційному комітету з проведення виборів директора Коледжу, інший залишається у
документах Студентської Ради коледжу.
52. Після підрахунку голосів бюлетені кожного курсу запаковуються в окремий пакет,
який підписується головою, секретарем та членами виборчої комісії.
Уся виборча документація (бюлетені кожного курсу, запаковані в конверт, протоколи
виборчої комісії, списки студентів тощо) передаються члену організаційного комітету, який
присутній на загальних зборах студентів курсу, для подальшого їх зберігання в
установленому порядку.
53. Процес голосування і підрахунку голосів може фіксуватися за допомогою технічних
засобів, при цьому не повинна порушуватися таємниця голосування.
54. Результати обрання представників студентства, які братимуть участь у виборах
директора Коледжу, підлягають оприлюдненню на дошці оголошень.
55. Організаційний комітет після обрання представників з числа студентів для участі у
виборах директора Коледжу від курсів формує загальний по Коледжу список представників з
числа студентів, який завіряється підписом голови організаційного комітету та секретаря
організаційного комітету, скріплюється печаткою коледжу і передається виборчій комісії
коледжу не пізніше ніж за 7 днів до дати виборів директора.
Одночасно загальний список представників з числа студентів для участі у виборах
директора Коледжу розміщується на інформаційній дошці та сайті Коледжу»;
Додати розділ VІ «Порядок внесення змін та доповнень» із наступним змістом:

«56. Проект про внесення змін та доповнень до цього Положення може бути поданий
делегатам Конференції для обговорення Студентською Радою та/або групою делегатів, що
складає не менше 20 відсотків від повного складу Конференції Студентів Коледжу.
57. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймається
Конференцією відкритим голосуванням.
Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало не менше 50 відсотків плюс один голос від повного складу
Конференції.
58. Зміни та доповнення, які передбачають скасування чи обмеження прав і свобод
студентів, є нікчемними.
59. У разі прийняття рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення,
Студентська Рада протягом 7 днів готує текст нової редакції Положення.
60. Положення у новій редакції у триденний строк з дня виготовлення повного тексту
направляється для погодження директорові Коледжу.
61. Положення у новій редакції набирає чинності з дня прийняття рішення про
внесення змін та доповнень».

