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1. Загальні положення
1.1.

Студентське самоврядування

– це об’єднання студентської

громади Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
(далі – ХКТЕІ) з правом та реальною здатністю самостійно вирішувати питання
студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у
порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням, яке
спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права
студентів на самоврядування, а також врегульовано правові та організаційні
засади створення та функціонування студентського самоврядування.
1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції
України, законів України, зокрема, Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 №1556-VII (зі змінами), інших актів законодавства, актів
Міністерства освіти і науки України, рішень Центральної спілки споживчих
товариств України, Статуту ХКТЕІ, Положення про ХКК ХКТЕІ, Положення
про студентське самоврядування ХКТЕІ та інших актів, прийнятих відповідно
до нього.
1.3. Метою студентського самоврядування ХКТЕІ є захист прав та
інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні навчальним закладом, а
також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого
розвитку студентства, сприяння соціально-громадської активності здобувачів
вищої освіти.
1.4. Органи студентського самоврядування в ХКТЕІ та всіх його
структурних підрозділів створюються на добровільних виборних засадах за
ініціативою студентів і є невід’ємною частиною громадського самоврядування
ХКТЕІ (загальні збори (Конференція) трудового колективу ХКТЕІ) та
важливим елементом вдосконалення навчально-виховного процесу.
1.5. Органи студентського самоврядування в ХКТЕІ здійснюють свою
діяльність в інтересах усього студентства незалежно від раси, політичних,
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
1.6. Студентське самоврядування ХКТЕІ об’єднує всіх студентів ХКТЕІ
та ХКК ХКТЕІ незалежно від курсу та форми навчання. Усі студенти, які
навчаються у ХКТЕІ, мають рівні права, можуть обиратися та бути обраними в
робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
1.7.

Студентське самоврядування діє на принципах:

1.7.1. добровільності, колегіальності, відкритості;
1.7.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування;
1.7.3. рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
1.7.4. незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і
релігійних організацій.
1.8. Адміністрація ХКТЕІ не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
2. Функції, права та обов’язки студентського самоврядування
2.1. Основні завдання студентського самоврядування:
2.1.1. забезпечення та захист прав, інтересів студентів у відносинах із
адміністрацією ХКТЕІ, органами державної влади, органами місцевого
самоврядування;
2.1.2. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
2.1.3. участь в управлінні вищим навчальним закладом, зокрема, через
представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського
самоврядування ХКТЕІ;
2.1.4. участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
2.1.5. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
2.1.6. проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних,
оздоровчих та інших заходів;
2.1.7. пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки,
запобігання вчиненню студентами правопорушень;
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2.1.8. сприяння у створенні необхідних умов для проживання і
відпочинку студентів;
2.1.9.

сприяння

створенню

різноманітних

студентських

гуртків,

товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
2.1.10. співпраця з деканами, завідувачами відділень, кураторами
академічних груп, комендантом, вихователями гуртожитку, завідувачами
кафедр,

головами

циклових

комісій

у

реалізації

основних

завдань

студентського самоврядування;
2.1.11. спільно з відповідними службами ХКТЕІ сприяння забезпеченню
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої
допомоги студентам;
2.1.12. залучення студентства ХКТЕІ до формування та реалізації
державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;
2.1.13. співробітництво зі студентським самоврядуванням інших ВНЗ,
громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність
яких має політичне чи релігійне спрямування);
2.1.14.

проведення

серед

студентів

соціологічних

досліджень

з

актуальних проблем освітнього процесу, наукової діяльності;
2.1.15.

забезпечення

участі

студентів

у

міжнародних,

загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських
конкурсах, конференціях, олімпіадах;
2.1.16. сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів
до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
2.1.17. виконання інших функцій, передбачених законодавством та
Положенням про студентське самоврядування ХКТЕІ.
2.2. Органи студентського самоврядування ХКТЕІ мають право:
2.2.1.

брати

участь

в

обговоренні

та

вирішенні

питань

щодо

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;
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2.2.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку,
встановленому законодавством, статутом ХКТЕІ та Положенням про ХКК
ХКТЕІ;
2.2.3. брати участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
2.2.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів
ХКТЕІ,

його

структурних

підрозділів:

Вченої

ради

ХКТЕІ

–

10%;

Адміністративної ради ХКТЕІ – 10%; Загальних зборів трудового колективу –
10% з правом голосу згідно з чинним законодавством;
2.2.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності,
затверджувати відповідні акти з цього питання;
2.2.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та
організації навчального процесу;
2.2.7. звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до ректорату та
отримувати відповіді щодо порушених питань;
2.2.8. організовувати співпрацю з іншими студентськими організаціями,
як з українськими, так і закордонними;
2.2.9. співпрацювати з молодіжними громадськими неполітичними
організаціями, фондами, бізнес-структурами тощо;
2.2.10. вести конструктивний діалог з ректоратом ХКТЕІ щодо дій
посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського
самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на
їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати
реагувати на скарги згідно з чинним законодавством;
2.2.11. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ХКТЕІ,
зокрема, з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; (Примірне
положення)
2.2.12. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей
студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів
ХКТЕІ;
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2.2.13. на матеріально-технічне забезпечення (приміщення, офісну
техніку, міжміську телефонну лінію, підключення до мережі Інтернет, витратні
матеріали) за кошторисом інституту;
2.2.14. використовувати інші приміщення ХКТЕІ (актова зала, лекційні
аудиторії) для проведення старостатів та інших заходів;
2.2.15. отримувати від адміністрації ХКТЕІ консультативну підтримку та
інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
2.2.16. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань
діяльності ХКТЕІ;
2.2.17.

розпоряджатися

майном

та

коштами,

виділеними

в

установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;
2.2.18.

самостійно вирішувати питання про погодження рішень,

визначених чинним законодавством, встановлювати внутрішній порядок
розгляду органами студентського самоврядування питань про погодження
визначених законом рішень, зокрема, визначати осіб, які мають право
здійснювати таке погодження (візування) від імені органу студентського
самоврядування;
2.2.19. оголошувати акції протесту.
2.3. За погодженням з органами студентського самоврядування
ХКТЕІ, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення:
2.3.1 відрахування студентів з інституту та їх поновлення на навчання,
окрім випадків відрахування: за власним бажанням, завершення навчання за
відповідною освітньо-професійною програмою та за станом здоров’я (за
наявності відповідного висновку);
2.3.2 призначення заступника директора коледжу інституту, заступника
декана факультету, проректорів ХКТЕІ;
2.3.3 поселення осіб, які навчаються в інституті, у гуртожиток і виселення
з нього;
2.3.4. затвердження правил внутрішнього розпорядку інституту в частині,
що стосується осіб, які навчаються.

7

2.4. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
2.4.1. допомагати адміністрації інституту у виконанні завдань освітнього
процесу, спрямованих на поліпшення умов та якості навчання, побуту та
відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;
2.4.2. проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня
іміджу ХКТЕІ;
2.4.3. аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів
щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших
питань щодо діяльності інституту, звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення.
2.4.4. забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти
виконанню студентами своїх обов’язків;
2.4.5. звітувати перед студентської громадою відповідного рівня про свою
діяльність;
2.4.6.

сприяти

розвитку

та

вдосконаленню

студентського

самоврядування;
2.4.7. координувати свою діяльність у ХКТЕІ з іншими студентськими
об’єднаннями, осередками тощо;
2.4.8. узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до
Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують
розгляду на засіданні колегіальних та робочих органів ХКТЕІ..
3. Структура та організація роботи органів студентського
самоврядування
3.1. Студентське самоврядування ХКТЕІ здійснюється студентами
безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються
шляхом прямого таємного голосування студентів. Вибори керівних органів
студентського самоврядування не можуть проводитись у формі звітно-виборної
або виборної конференції.
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3.2. Профспілкові організації студентів не є органами студентського
самоврядування.
3.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні ХКТЕІ та його
структурних

підрозділів:

гуртожитку.

Головні

факультетів,
структурні

відділень

одиниці

коледжу

системи

інституту,

студентського

самоврядування: на рівні факультету (відділення) коледжу – академічна група;
на рівні гуртожитку – секція (поверх).
3.4. Система студентського самоврядування ХКТЕІ включає:
3.4.1. Студентську громаду ХКТЕІ;
3.4.2. Конференцію студентів ХКТЕІ;
3.4.3. Студентське Віче (виконавчий орган студентського самоврядування
в ХКТЕІ);
3.4.4. Старостат (виконавчий орган студентського самоврядування
факультету (відділення) коледжу інституту);
3.4.5. Студентську раду гуртожитку;
3.4.6. Студентську виборчу комісію ХКТЕІ;
3.4.7. Контрольно-ревізійну комісію.
3.5. Сумісництво посад у структурних підрозділах студентського
самоврядування заборонено, окрім членів Віче.
3.6. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для
виконання усіма студентами ХКТЕІ. Рішення Конференції та Віче мають вищу
силу порівняно з рішеннями інших ланок студентського самоврядування.
3.7. Конференція студентів ХКТЕІ.
3.7.1. Конференція студентів ХКТЕІ (далі Конференція) є вищим органом
студентського самоврядування в ХКТЕІ, який обирається строком на один рік
шляхом прямого таємного голосування.
3.7.2. До складу Конференції студентів ХКТЕІ входять делегати від
кожної академічної групи, які є представниками інтересів студентської
громади, яка їх обрала. Делегати обираються зі складу студентів групи шляхом
прямого таємного голосування на засіданнях групи у кількості 10% від
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загальної кількості студентів групи. Проведення виборів делегатів покладається
на старост відповідних академічних груп.
3.7.3. Конференція студентів ХКТЕІ:
3.7.3.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування ХКТЕІ,
визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
на всіх рівнях;
3.7.3.2. заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
3.7.3.3. затверджує річний кошторис витрат органів студентського
самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про
його виконання;
3.7.3.4. обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування;
3.7.3.5. встановлює порядок, залучення, використання майна та коштів
студентського самоврядування ХКТЕІ, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
3.7.3.6.

встановлює

порядок

погодження

органами

студентського

самоврядування ХКТЕІ рішень, які приймаються виключно за їх погодженням;
3.7.3.7.

скасовує

рішення

виконавчих

органів

студентського

самоврядування у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статутові
ХКТЕІ або Положенню про студентське самоврядування ХКТЕІ;
3.7.3.8. встановлює порядок обрання представників студентів для участі у
виборах ректора ХКТЕІ;
3.7.3.9. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю
студентського самоврядування ХКТЕІ.
3.7.3.10. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова.
Чергова скликається не рідше одного разу на навчальний рік, позачергова - за
вимогою:
3.7.3.10. 1. не менш 10% від загальної кількості студентіви ХКТЕІ;
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3.7.3.10.2. студентського Віче ХКТЕІ;
3.7.3.10.3. контрольно-ревізійної комісії.
3.7.4. Порядок проведення конференції.
3.7.4.1. Перед початком Конференції студентів ХКТЕІ здійснюється
реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів ХКТЕІ
вважається правомірною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50%+1 від
загальної кількості обраних делегатів.
3.7.4.2.

Обговорення

питань

на

Конференції

студентів

ХКТЕІ

відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку
денного позачергової Конференції студентів ХКТЕІ обов’язково включаються
питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На
пропозицію делегатів до порядку денного Конференції студентів ХКТЕІ
можуть бути включені також інші питання.
3.7.4.3. Конференція студентів ХКТЕІ проводиться гласно і відкрито.
Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент
ХКТЕІ. За рішенням Конференції студентів ХКТЕІ право виступу на ній може
бути надано представникові адміністрації ХКТЕІ.
3.7.4.4. Рішення на Конференції студентів ХКТЕІ приймаються шляхом
прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне
голосування проводиться у випадках, цим Положенням, або за рішенням,
підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують
особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не
допускається.
3.7.4.5. Рішення конференції студентів ХКТЕІ вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх делегатів.
3.7.4.6. У разі прийняття рішення на Конференції студентів ХКТЕІ
шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого
голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати
таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який
підписується усіма її членами.
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3.7.4.7. Для прогнозування результатів голосування питання порядку
денного голова може проводити сигнальне голосування.
3.7.4.8.

Конференція

студентів

ХКТЕІ

протоколюється.

Ведення

протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається
упродовж трьох днів з дня проведення Конференції студентів ХКТЕІ та
підписується головою та секретарем конференції.
3.7.5. Статус делегатів на конференцію студентів ХКТЕІ.
3.7.5.1. Делегати на конференцію студентів ХКТЕІ здійснюють свої
повноваження на громадських засадах. На час засідання делегат звільняється
від участі у навчальному процесі.
3.7.5.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів ХКТЕІ
припиняються достроково у разі:
–

складання повноважень за власним бажанням;

–

припинення навчання у ХКТЕІ;

–

надання делегатові академічної відпустки;

–

відкликання студентською громадою факультету (коледжу);

–

обрання делегата членом студентського Віче ХКТЕІ, старостату

факультету (відділення) коледжу.
3.7.5.3.

У

разі

дострокового

припинення

повноважень

делегата

проводяться проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його
було обрано.
3.8. Виконавчі органи студентського самоврядування.
3.8.1. Виконавчі органи студентського самоврядування формуються на
рівні ХКТЕІ у вигляді Студентського Віче та на рівні факультетів (відділень)
коледжу у формі старостату, на рівні гуртожитку у формі студентської ради
гуртожитку.
3.8.2. Студентське Віче ХКТЕІ.
3.8.2.1. Студентське Віче ХКТЕІ (далі – Віче) функціонує на рівні ХКТЕІ
і є вищим колегіальним виконавчим органом студентського самоврядування,
члени

якого

обираються

шляхом

прямого

таємного

голосування

за

мажоритарною системою в одномандатних округах, що об’єднують студентів
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кожного факультету (відділення) коледжу, за квотою від кожного факультету
(відділення) коледжу.
3.8.2.2. З новообраного складу Студентського Віче на першому засіданні
його члени шляхом прямого таємного голосування обирають:


голову студентського Віче ХКТЕІ;



першого заступника голови Студентського Віче ХКТЕІ;



заступника голови Студентського Віче ХКТЕІ коледжу

інституту;


секретаря Студентського Віче ХКТЕІ;



студентських деканів факультетів;



старост відділень коледжу;



голів комісій за напрямками.

3.8.2.3. До складу Віче за посадою входить голова та заступник голови
студентської ради гуртожитку, якого обирають студенти – мешканці
гуртожитку шляхом прямого таємного голосування.
3.8.2.4. Термін повноважень Студентського Віче становить І рік.
3.8.2.5. До компетенції Студентського Віче входить вирішення всіх
питань, необхідних для досягнення мети та виконання завдань студентського
самоврядування, окрім питань, що відносяться до компетенції Конференції.
3.8.2.6. Основною формою діяльності Віче є засідання, які скликаються
головою, заступником голови чи 1/3 кількості членів Віче за потребою.
3.8.2.7. Засідання Студентського Віче є відкритими та вважаються
правомірними за умови участі в ньому 50%+1 від загального складу Віче. На
засідання Головою Віче можуть бути запрошені гості з правом дорадчого
голосу.
3.8.2.8. Рішення приймаються переважною більшістю голосів членів
Студентського Віче шляхом прямого відкритого голосування.
3.8.2.9.

Засідання

Студентського

Віче

протоколюється.

Ведення

протоколу засідання покладається на секретаря Студентського Віче. Протокол
засідання складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та
підписується головою та секретарем.
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3.8.2.10. Повноваження голови, члена Студентського Віче припиняються
за рішенням Студентського Віче у разі:


складення повноважень за власним бажанням;



припинення навчання в ХКТЕІ (крім випадків продовження

навчання за ступеневою освітою);
систематичних пропусків засідань Студентського Віче без



поважної причини (відсутність на 4 засіданнях);
відкликання студентською громадою факультету (коледжу).



3.8.2.11. У разі дострокового припинення повноважень голови Віче
виконання його обов’язків покладається на першого заступника голови. У разі
відсутності голови Віче його функції виконують заступники, а у разі їх
відсутності – секретар.
3.8.3. Голова Студентського Віче:
3.8.3.1. Повноваження:


забезпечує дотримання Студентським Віче вимог законодавства,

рішень конференції студентів ХКТЕІ;


виступає від імені Студентського Віче без окремого доручення,

звітує про його діяльність;


здійснює організаційне керівництво членами Студентського

Віче;


головує на засіданнях Студентського Віче;



візує від імені Студентського Віче рішення, які підлягають

погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням
Конференції студентів ХКТЕІ;


несе

відповідальність

за

фінансову

діяльність

СтудентськогоВіче.
3.8.3.2. Голова Віче може перебувати на посаді не більше двох строків.
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3.8.4. Заступники голови Студентського Віче ХКТЕІ.
3.8.4.1. Перший заступник голови Студентського Віче ХКТЕІ та
заступник голови Студентського Віче коледжу обираються на першому
засіданні шляхом прямого таємного голосування усіх його новообраних членів.
3.8.5. Голови комісій Студентського Віче:
3.8.5.1. Голови комісій Студентського Віче обираються на першому
засіданні Студентського Віче ХКТЕІ шляхом прямого таємного голосування з
числа студентів ХКТЕІ, новообраних до складу Віче і організовують діяльність
за відповідними напрямами:
-

освітньої діяльності;

-

наукової та науково-дослідної діяльності;

-

академічної дисципліни та профілактики правопорушень;

-

культури і дозвілля;

-

спорту і здоров’я;

-

волонтерства та соціальних проектів;

-

прес-центру.

3.8.5.2. Голови комісій реалізують наступні завдання:
-

організовують роботу відповідних комісій;

-

звільняють та призначають заступників, членів комісій;

-

представляють комісії у відповідних робочих та дорадчих

органах ХКТЕІ;
-

виконують доручення голови Студентського Віче та звітують про

свою діяльність перед Студентським Віче;
-

у межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують

заходи, направлені на задоволення потреб студентів ХКТЕІ.
3.8.5.3. Строк повноважень голів комісій дорівнює строку повноважень
Студентського Віче.
3.8.6. Секретар Студентського Віче
3.8.6.1. Секретар Студентського Віче обирається на першому засіданні
Віче шляхом прямого таємного голосування з числа студентів ХКТЕІ,
новообраних до складу Віче.
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Відповідає

3.8.6.2.

за

документообіг

та

збереження

документів

студентського Віче.
3.8.6.3. Обов'язки та права секретаря:
-

веде протоколи засідань та іншу документацію Студентського Віче;

-

виступає з повідомленням про розпорядження, накази та інші події,

що безпосередньо стосуються студентів ХКТЕІ;
-

виконує доручення голови Студентського Віче.

3.8.7. Старостат факультетів (відділень) коледжу.
3.8.7.1. Виконавчим органом студентського самоврядування факультетів
(відділень) коледжу є Старостат, до складу якого входять старости груп та
заступники старост.
3.8.7.2. Очолює Старостат на рівні факультету - студентський декан, на
рівні відділення коледжу – староста відділення, які обираються шляхом
прямого таємного голосування зі складу новообраних членів Віче, які
представлятимуть інтереси студентів відповідного факультету (відділення)
коледжу.
3.8.7.3. Старостат факультетів (відділень) коледжу здійснює свою роботу
у формі засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються
студентським деканом (старостою) відділення або у разі його відсутності секретарем.
3.8.7.4. Старостат факультетів (відділень) коледжу здійснює наступні
повноваження:


визначає основні напрями діяльності Старостату факультетів

(відділень) коледжу;


заслуховує щорічні та поточні звіти студентського декана

(старости) відділення коледжу про виконану роботу;


приймає та розглядає адресовані йому пропозиції, звернення,

скарги студентів, виносить по них рішення;


реалізує цілі та завдання студентського самоврядування ХКТЕІ та

факультетів (відділень) коледжу.
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3.8.8. Студентський декан (староста) відділення.
3.8.8.1. Студентський декан (староста) відділення коледжу є підзвітною
особою перед головою Студентського Віче ХКТЕІ.
3.8.8.2. Студентський декан (староста) відділення коледжу:
-

головує на засіданнях Старостату факультету (відділення);

-

представляє студентське самоврядування факультету (коледжу) у

складі Студентського Віче Інституту;
-

звітує про свою діяльність на засіданнях Студентського Віче не

рідше одного разу на семестр;
-

забезпечує організацію проведення засідань старостату факультету

(відділення) коледжу;
-

має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації

факультету (відділення) коледжу та структурних підрозділів факультету
(відділення) коледжу для здійснення своєї діяльності;
-

виконувати рішення Студентського Віче ХКТЕІ.

3.8.9. Секретар Старостату факультету (відділення) коледжу.
3.8.9.1. Секретар Старостату факультету (відділення) коледжу обирається
зі складу новообраних членів Віче на першому його засіданні шляхом
відкритого голосування.
3.8.9.2.

Відповідає

за

документообіг

та

збереження

документів

Старостату факультету (відділення) коледжу.
3.8.10. Студентське самоврядування в академічних групах.
3.8.10.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи
здійснюється шляхом обрання старости академічної групи, заступника старости
та активу групи.
3.8.11. Студентське самоврядування в гуртожитку ХКТЕІ.
3.8.11.1. Студентське самоврядування на рівні гуртожитку ХКТЕІ є
невід’ємною складовою студентського самоврядування ХКТЕІ і діє відповідно
до мети і завдань, що стоять перед студентським самоврядуванням ХКТЕІ.
3.8.11.2.

Порядок

здійснення

студентського

самоврядування

у

гуртожитку ХКТЕІ визначається окремим Положенням про студентське
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самоврядування в гуртожитку ХКТЕІ, яке затверджується конференцією
студентів ХКТЕІ.
3.8.12. Контрольно-ревізійна комісія.
3.8.12.1.

Контрольно-ревізійна комісія обирається на конференції

студентів ХКТЕІ з числа студентів для здійснення поточного контролю за
станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування ХКТЕІ .
3.8.12.2.

Контрольно-ревізійна

комісія

доповідає

про

результати

проведених нею перевірок на Конференції студентів ХКТЕІ.
3.8.13. Студентська виборча комісія.
3.8.13.1. Для контролю за перебігом проведення виборів у ХКТЕІ
формується Студентська виборча комісія (далі – СВК), члени якої обираються з
числа студентів ХКТЕІ на Конференції студентів ХКТЕІ строком на 1 рік.
3.8.13.2. Студентська виборча комісія ХКТЕІ є постійним робочим
органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до
органів студентського самоврядування ХКТЕІ.
3.8.13.3. До складу Студентської виборчої комісії не можуть входити
делегати на Конференцію студентів ХКТЕІ, члени виконавчих органів
студентського самоврядування, члени контрольно-ревізійної комісії.
3.8.13.4. Студентська виборча комісія ХКТЕІ:
-

здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах

членів Віче;
-

оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів Віче;
затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої

документації;
-

забезпечує виготовлення списків виборців на підставі поданої

інформації від адміністрації, бюлетенів для голосування;
-

реєструє кандидатів на виборні посади;

-

безпосередньо проводить вибори;

-

встановлює та оголошує результати виборів;
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-

приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом,

нерегульованих відповідними актами;
-

здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

3.8.13.5. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її
засідання, які скликаються її головою чи заступником голови за потребою.
3.8.13.6. Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої
комісії обираються нею на першому засіданні після затвердження нового
складу комісії.
3.8.13.7. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомірним
за умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії.
3.8.13.8. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу
головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на
розгляд студентської виборчої комісії.
3.8.13.9. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом
прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки).
3.8.13.10. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється.
Ведення протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої
комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії складається протягом
трьох днів з дня проведення засідання та підписується головою засідання та
секретарем.
4. Порядок проведення виборів до органів студентського
самоврядування ХКТЕІ
4.1.

Органи

студентського

самоврядування

формуються

шляхом

проведенням виборів ( таємного голосування).
4.2. Виборчий процес на виборах виконавчих органів студентського
самоврядування передбачає такі етапи:
-

оголошення про початок виборчого процесу;

-

висунення та реєстрація кандидатів;

-

вибори;
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встановлення та оголошення результатів виборів.

-

4.3. Виборчий процес здійснюється на засадах:
законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей

-

процес;
-

гласності і відкритості виборчого процесу;
неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Інституту,

-

громадських організацій;
-

рівності всіх кандидатів.

4.4. Кандидатом до органів студентського самоврядування може бути
лише член студентської громади ХКТЕІ. Кандидат може бути самовисуванцем
чи висуватися від групи студентів за квотою, встановленою Студентським Віче.
4.5. Після оголошення про проведення виборів у члени Віче на Старостаті
факультету

(відділення)

коледжу

розпочинається

подача

анкет-заявок

(встановленого зразка) з наступного дня після оголошення інформації про
початок виборів членів Віче та продовжується протягом трьох днів.
4.6. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті ХКТЕІ
розміщується інформація про термін, місце та час проведення виборів. СВК
опрацьовує анкети-заявки, сортує їх по факультетах (відділеннях) коледжу та
друкує бюлетені з відповідними кандидатами. Форма бюлетеню для
голосування за претендента розміщена у Додатках.
4.7. Бюлетені для голосування засвідчуються на зворотному боці
підписом Голови СВК та скріплюються печаткою ХКТЕІ.
4.8. У день голосування СВК розпочинає свою роботу у спеціально
виділеному приміщенні ХКТЕІ з 09:00 та працює до 19:00.
4.9.

Протягом

встановленого

часового

періоду

студент

денного

відділення ХКТЕІ, прийшовши у залу проведення виборів підходить до столу
свого факультету (відділення) коледжу, де він реєструється.
4.10. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як
студента, отримує бюлетень з переліком кандидатів від його факультету
(відділення) коледжу, підходить до однієї з вільних кабінок для голосування,
здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки.
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4.11. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає
кількість кандидатів від свого факультету (відділення) коледжу за відповідною
квотою, ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+», або іншу, що
засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного кандидата.
4.12. У разі поставлення позначки навпроти більшої кількості кандидатів,
ніж передбачено квотою, або якщо неможливо з інших причин встановити
зміст волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок
поставлено менше, ніж визначено квотою, то бюлетень буде чинним, оскільки
голосування рейтингове.
4.13. Після 16:00 в день проведення виборів зала, де вони проводилися,
зачиняється, голова СВК оголошує вибори завершеними, та разом з членами
СВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені,
починають підраховувати кількість позначок «+» або іншу, що засвідчує його
волевиявлення, у квадраті навпроти кожного окремого кандидата по кожному
окремому факультету (відділення) коледжу, таким чином формуючи рейтинг,
де з кожного факультету (відділення) коледжу до студентського Віче ХКТЕІ
проходять за квотою члени.
4.14. Під час підрахунку голосів секретар веде протокол у присутності
спостерігачів.
4.15. Вибори членів Віче вважаються такими, що відбулися, якщо участь
у них взяли більше 50% від загальної чисельності студентів.
4.16. Членами Віче вважаються обрані кандидати за квотою, які набрали
найбільшу кількість голосів виборців у рейтинговому списку відповідного
факультету (відділення) коледжу.
4.17. До 19:00 голова СВК оголошує результати виборів, наступного дня
вони розміщуються на офіційному сайті.
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5. Фінансова основа студентського самоврядування ХКТЕІ
5.1. Фінансовою основою студентського самоврядування ХКТЕІ є кошти,
визначені Вченою радою інституту в розмірі, не менше, ніж 0,5 відсотка
власних надходжень, отриманих Інститутом від основної діяльності.
Витрати на виконання завдань та здійснення повноважень органів
студентського самоврядування покриваються за рахунок платежів, які
здійснюються безпосередньо ХКТЕІ. Платежі здійснюються виключно на
підставі

пропозицій

голови

студентського

Віче

(керівника

органу

студентського самоврядування ХКТЕІ) відповідно до затвердженого кошторису
на відповідний бюджетний період. (Лист МОН № 1/9-496 від 21.10.15року
«Щодо фінансування органів студентського самоврядування»),
Кошти

органів

студентського

самоврядування

спрямовуються

на

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених
ними кошторисів. Згідно чинного законодавства України, кошторис витрат - це
фінансовий документ, у якому в плановому порядку визначаються обсяги
коштів на фінансування певних об’єктів, програм і заходів із визначенням їх
цільового призначення і розподілом за окремими періодами фінансування.
5.2.

Річний

кошторис

студентського

самоврядування

ХКТЕІ

затверджується Конференцією студентів. За необхідності, конференцією
студентів можуть вноситись зміни та доповнення до річного кошторису.
Річний кошторис студентського самоврядування ХКТЕІ містить такі
статті:
5.2.1. стаття надходжень: 0,5% власних надходжень, отриманих
Хмельницьким

кооперативним

торговельно-економічним

інститутом

від

основної діяльності;
5.2.2. статті витрат:
1)

видатки,

пов’язані

із

забезпеченням

організації

діяльності

студентського самоврядування ХКТЕІ (матеріальні ресурси: канцелярські
товари, фотопапір, заправка картриджа, ламінування; інформаційні ресурси та
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послуги зв ’язку: забезпечення доступу до мережі Інтернет, телефонний
зв'язок);
2)

видатки на підтримку заходів студентського самоврядування з

просвітницької

діяльності

та

організації

дозвілля

студентів

(заходи,

передбачені щорічним планом роботи органів студентського самоврядування:
концерти, вечірки, лекторії, тренінги, майстер-класи, бали, інтелектуальні
змагання, флеш-моби, конкурси краси та інтелекту, конкурси фахової
майстерності, робота клубів тощо);
3)

видатки на відрядження студентів ^участь у заходах щодо

забезпечення якості освіти, захисту прав та інтересів студентів, делегування
представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; участь у
просвітницьких,

освітніх,

наукових,

спортивних,

оздоровчих

заходах

(конференції, змагання, олімпіади, семінари, тренінги тощо);
4)

видатки на фінансування заходів студентської науково-дослідної

роботи (організаційні витрати на проведення наукових форумів (конференцій,
семінарів, круглих столів тощо), видання збірників наукових праць, підтримка
у реалізації студентських науково-дослідних проектів);
5)

видатки, пов'язані з організацією спортивних, оздоровчих заходів

(відрядження, оплата проїзду, проживання, харчування учасників змагань);
6)

видатки,

пов’язані

із

забезпеченням

співпраці

з

органами

студентського та учнівського самоврядування інших навчальних закладів
(організаційні

витрати,

витрати

на

проїзд,

проживання,

харчування,

екскурсійне обслуговування);
7)

видатки на преміювання студентів (премії за перемоги в олімпіадах

із загальноосвітніх і фахових дисциплін, конкурсах студентських наукових
робіт, конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях міського,
обласного, загальнодержавного рівнів).
5.3. Для здійснення поточного контролю за станом використання майна
та виконання бюджету студентського самоврядування обирається контрольноревізійна комісія.
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