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Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1 Це положення регламентує порядок створення й функціонування
студентського самоврядування у Запорізькому електротехнічному коледжі
Запорізького національного технічного університету (далі – Коледж).
Студентське самоврядування – це об’єднання студентської громади 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.
2 Студентське самоврядування у Коледжі є гарантованим державою
правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати
питання, віднесені до їх повноважень. 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.
3 У студентському самоврядуванні беруть участь лише студенти, які
навчаються в Коледжі за денною формою навчання.
4 Органи студентського самоврядування створюються на добровільних
виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського
самоврядування Коледжу.
5 У своїй діяльності органи студентського самоврядування Коледжу
керуються чинним законодавством України, нормативними документами
Міністерства освіти і науки України, Положенням про Коледж та
Положенням про студентське самоврядування в Коледжі.
6 Перелік повноважень органів студентського самоврядування
визначається Положенням про студентське самоврядування в Коледжі (далі –
Положення) й узгоджується з керівником Коледжу.
7 У своїй діяльності органи студентського самоврядування не
дублюють роботу профбюро студентів, а співпрацюють з ним.
8 Органи студентського самоврядування Коледжу можуть
співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних
закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного
або релігійного характеру.
9 Органи студентського самоврядування є вільними від втручання
політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
10 Керівництво Коледжу зобов’язане створювати умови для
забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
2

11 У колегіальних органах Коледжу та його структурних підрозділах
має забезпечуватися представництво від студентського самоврядування та
профбюро студентів відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
12 Метою студентського самоврядування є забезпечення захисту прав
та інтересів студентів та їх участь в управлінні Коледжем.
13 Основні завдання органів студентського самоврядування Коледжу:
 захист прав та інтересів студентів;
 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 сприяння формуванню в студентів моральних та етичних норм,
виховання патріотизму;
 пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки,
запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 сприяння поліпшенню проживання й відпочинку студентів;
 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств,
об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 співробітництво з органами студентського самоврядування інших
навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та залученню
студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародному обміну
студентами;
 забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної
політики;
 сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної,
фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам спільно з відповідними
службами Коледжу;
 представництво в колегіальних, робочих, дорадчих органах Коледжу
та його структурних підрозділів;
 залучення студентів у вільний від навчання час до участі в
громадських роботах щодо благоустрою території коледжу та студентського
гуртожитку;
 контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку,
оперативне реагування на випадки їх порушення;
 участь у роботі стипендіальної комісії;
 організація та координація роботи органів студентського
самоврядування в гуртожитку;
 співпраця з класними керівниками академічних груп, адміністрацією
гуртожитку, головами предметно-циклових комісій та інших структурних
підрозділів Коледжу;
 інші завдання, що не суперечать законодавству України, Положенню
про Коледж та цьому Положенню.
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Розділ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ
14 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
групи, відділення, гуртожитку, Коледжу.
На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.
Первинна структурна одиниця студентського самоврядування
створюється на рівні академічної групи.
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);
 рада відділення (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 зі своїх посад за результатами загального таємного
голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати
підписи не менш як 10 відсотків студентів Коледжу.
15 Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є
Конференція студентів Коледжу (далі – Конференція).
Делегати Конференції обираються щорічно із числа студентів
академічних груп (2 представники від групи) 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 й 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.
Конференція студентів Коледжу:
1) ухвалює положення про студентське самоврядування Коледжу,
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
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виборів
представницьких
та
виконавчих
органів
студентського
самоврядування Коледжу;
2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних 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) затверджує 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.
16 Голова Студентської ради Коледжу обирається шляхом прямого
таємного 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 заступник можуть перебувати на
посаді не більш як два строки.
17 Секретар Студентської ради обирається на першому засіданні
Студентської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю
голосів на один рік.
Секретар Студентської ради веде протоколи засідань, облік виконання
рішень, відповідає за документообіг.
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18 Голова та секретар Студентської ради відповідають за збереження
документації, надання копій адміністрації.
19 При Студентській раді можуть створюватися сектори (комісії)
відповідно для напрямків роботи.
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.
21 Засідання Студентської ради веде голова Студентської ради або за
його дорученням заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який
підписується головою (заступником) та секретарем.
22 Органи студентського самоврядування Коледжу підконтрольні та
підзвітні Конференції. Вони узгоджують свою діяльність з адміністрацією
відповідних рівнів та підрозділів Коледжу.
23 Рішення органів студентського самоврядування Коледжу в межах
їхніх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
24 Органи студентського самоврядування Коледжу:
1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому
Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про Коледж;
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, консультативнодорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування
студентів;
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.
25 Органи студентського самоврядування Коледжу зобов’язані:
- забезпечувати захист прав та інтересів Студентів Коледжу та їх участь
в управлінні Коледжем;
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- порушувати проблеми студентів Коледжу перед адміністрацією;
- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
- координувати свою діяльність у Коледжі з іншими об’єднаннями,
осередками тощо;
- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують
розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Коледжу.
- взаємодіяти у вирішенні проблем Коледжу з адміністрацією Коледжу.
26 Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування Коледжу.
Адміністрація Коледжу може:
 отримувати інформацію про діяльність органів студентського
самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про
поточну діяльність тощо);
 брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у
заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних
зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
27 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 завідувача відділення та заступника директора;
5) поселення осіб, які навчаються в Коледжі, у гуртожиток і виселення
їх із гуртожитку;
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині,
що стосується осіб, які навчаються;
7) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які
навчаються в Коледжі.
28 Виборча комісія є постійно діючим органом студентського
самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію
підготовки й проведення виборів Студентської ради.
29 Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує
здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого
процесу, реалізацію виборчих прав студентів.
30 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності,
незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності
розгляду й вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості
й гласності.
7

31 Виборча комісія є незалежним органом студентського
самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від
інших органів.
Виборча комісія зобов'язана діяти лише в межах повноважень, що
передбачені цим Положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і
службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать
до повноважень комісії, не допускається.
32 Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито й гласно. На
засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на
посаду голови Студентської ради, представники адміністрації коледжу.
За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й
інші особи.
На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право
бути присутніми представники зацікавлених сторін.
33 До складу виборчої комісії входять по одному представнику від
відділення коледжу.
Голова виборчої комісії та секретар обираються з числа членів
виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.
Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом
року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.
34 Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.
35 Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення
після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.
Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її
секретар.
36 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.
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.
Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у
разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі
свого складу головуючого на засіданні.
Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є
правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний
засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності - заступник
голови комісії або головуючий на засіданні.
На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою
комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії
37 Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах
своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються
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відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується
кожним її членом.
38 Виборча комісія:
 організовує підготовку й проведення виборів Студентської ради;
 забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;
 вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення
окремих статей цього положення з питань виборів Студентської ради;
 публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та
інші матеріали про свою діяльність;
 встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської ради,
зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та
передачі виборчих документів;
 заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з
питань, пов'язаних з підготовкою й проведенням виборів Студентської ради;
 проводить реєстрацію кандидатів на посаду голови Студентської
ради;
 затверджує результати виборів Студентської ради.
39 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.
40 Голова комісії:
 здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;
 забезпечує підготовку засідань комісії й питань, що вносяться на її
розгляд;
 скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії
про час скликання засідання, веде засідання комісії й вносить на розгляд
комісії пропозиції щодо структури комісії;
 представляє комісію у відносинах з органами студентського
самоврядування та адміністрацією коледжу.
41 У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним
своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії
здійснює функції й повноваження голови комісії.
42 Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з
організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно до регламенту
комісії здійснює інші повноваження.
43 Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не
вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати
сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.
Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з
рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у
письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.
Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії
здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії
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розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови
комісії або заступника голови комісії.
44 Члени комісії мають право:
 проводити роботу з питань організації підготовки й проведення
виборів делегатів до Студентської ради;
 давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами
студентського самоврядування;
 виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що
належать до її повноважень;
 ставити іншим учасникам комісії запитання відповідно до порядку
денного та отримувати відповіді по суті;
 знайомитися з будь-якими документами й матеріалами з питань, що
розглядаються на засіданнях комісії.
45 Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою,
не пов'язаною з діяльністю комісії.
46 Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за
рішенням голови Студентської ради у разі:
 порушення ним встановлених цим положенням норм;
 відрахування із числа студентів;
 за особистою заявою члена комісії;
 за невиконання покладених обов'язків.
Голова Студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням
повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.
47 Вимоги комісії, її голови, заступника голови, секретаря та інших
членів комісії, пов'язаних з виконанням ними завдань комісії, є
обов'язковими для всіх органів студентського самоврядування.
48 Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою
комісією або рішенням Студентської ради.
Порядок організації й внутрішньої роботи комісії, що неврегульований
цим Положенням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови
затверджується комісією більшістю голосів. Регламент комісії не може
суперечити вимогам цього Положення.
49 Рада відділення є органом студентського самоврядування на
відділенні.
50 Членом ради відділення є кожний староста академічної групи
відділення.
51 Рада відділення збирається на засідання один раз на місяць для
визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентської
ради.
52 Члени ради відділення:
 співпрацюють з завідувачем щодо питань навчального процесу,
соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів відділення;
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 вносять пропозиції завідувачу відділення щодо матеріального та
морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі,
навчанні та роботі студентського самоврядування;
 сприяють підвищенню ефективності навчального процесу ;
 беруть участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
 вносять пропозиції завідувачеві відділення про покращення умов
навчання й побуту студентів;
 контролюють
дотримання
студентами
відділення
правил
внутрішнього розпорядку;
 сприяють виконанню студентами навчального плану та графіку
навчального процесу;
 контролюють присутність студентів на всіх видах навчальних занять,
з'ясовують причину відсутності студентів та подають завідувачеві відділення
відповідні дані;
 організовують виконання наказів та розпоряджень директора
коледжу та завідувача відділення.
53 Староста навчальної групи та його заступник, призначається
наказом директора з числа студентів навчальної групи за поданням класних
керівників на навчальний рік. Перед поданням група таємним голосуванням
обирає кандидатуру на посаду старости групи та його заступника. В
голосуванні беруть участь студенти групи. Повноважними зборами
вважаються такі, в яких бере участь дві третини студентів групи. Обраним
вважається староста, якщо за нього віддали голоси більше половини
присутніх на зборах.
54 Староста у визначенні змісту роботи керується Положенням про
коледж, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу та цим Положенням.
Староста навчальної групи має право:
 представляти інтереси навчальної групи в усіх підрозділах коледжу;
 виходити до адміністрації з пропозиціями про моральне та
матеріальне заохочення студентів групи, застосування до них стягнень, про
відрахування студентів із коледжу;
 бути присутнім на батьківських зборах групи, педагогічних нарадах,
нарадах адміністрації, іспитах групи;
 відвідувати студентів за місцем проживання, вивчати умови їх
побуту;
 виходити до адміністрації з пропозиціями про зміну розкладу занять
та іспитів, покращення роботи будь-яких підрозділів навчального закладу.
55 Староста групи зобов'язаний:
 здійснювати контроль за дотриманням студентами моральних,
етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 створювати в студентському колективі умови для засвоєння
студентами навчальних програм;
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 здійснювати контроль присутності студентів на заняттях та вести
облік;
 щоденно призначати чергових, які зобов'язані стежити за порядком,
чистотою та зберігати майно, прилади та інвентар;
 щоденно отримувати в навчальній частині журнал навчальних занять
групи та нести персональну відповідальність за його збереження;
 у період чергування відділення по коледжу щоденно призначати
чергових по коледжу;
 повідомляти студентів групи про зміни в розкладі занять;
 інформувати завідувача відділення та класного керівника про
результати навчання, поведінку студентів групи; подавати завідувачу
відділення відомості успішності за підсумками проміжних атестацій та
семестрів;
 організовувати та проводити виховні години;
 щомісячно подавати завідувачу відділення відомості щодо пропусків
занять студентами групи.
56 Староста як організатор навчального процесу групи:
 працює в тісному контакті з класним керівником, педагогами,
адміністрацією, органами студентського самоврядування, батьками;
 підзвітний зборам групи, на яких він щорічно доповідає про свою
роботу.
57 Староста підзвітний у своїй роботі завідувачу відділення та
класному керівникові.
Розділ ІІІ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ
58 Органи студентського самоврядування Коледжу можуть
співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних
закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх
об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених
повноважень.
59 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня
має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.
60 Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має
сприяти формуванню позитивного іміджу Коледжу та держави.
Розділ ІV
МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
61 Фінансовою основою
самоврядування коледжу є:

діяльності
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органів

студентського

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.
62 Кошти органів студентського самоврядування Коледжу
спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень
відповідно до затверджених ними кошторисів.
63 Органи студентського самоврядування Коледжу публічно звітують
про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на
рік.
64 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.
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