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ПОЛОЖЕННЯ 
Про студентське самоврядування 

Олександрійського політехнічного коледжу 

 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Студентське самоврядування Олександрійського політехнічного 

коледжу (далі – студентське самоврядування) – це право і можливість студентів 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а 

також брати участь в управлінні коледжем. 

1.2. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування коледжу, важливим елементом вдосконалення навчально-

виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів 

зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та 

відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку 

особистості студентів, набуття ними навичок лідера, організатора і керівника. 

1.3. Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів коледжу 

незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, 

мовних та інших ознак. 

1.4. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у тому 

числі неповнолітніх. 

1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1.5.1. добровільності, колегіальності, відкритості; 
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1.5.2. виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

1.5.3. рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

1.5.4. незалежності від впливу політичних партій та релігійних 

організацій; 

1.5.5. академічної доброчесності. 

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

чинним законодавством України, в тому числі Конституцією України, Законом 

України, Законом України «Про вищу освіту», нормативною базою 

Олександрійського політехнічного коледжу, цим Положенням та іншими 

нормативними актами прийнятими Конференцією студентів коледжу або 

Студентською радою коледжу. 

1.7. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 

студентів та їх участь в управлінні коледжем. Студентське самоврядування 

здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 

самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентів. 

1.8. Представники студентського самоврядування беруть участь у виборах 

керівника навчального закладу. Кількість виборчих з числа студентів становить 

не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. Обрання 

представників здійснюється згідно затвердженого порядку обрання. 

1.9. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

відділення, коледжу. 

 

2. Органи студентського самоврядування 

2.1. В Олександрійському політехнічному коледжі студентське 

самоврядування діє у формі: Студентської ради коледжу та Студентської ради 

відділень. На рівні коледжу також діє контрольно-ревізійна комісія. До складу 

контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих 

органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій. 

2.2. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 

студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти 

обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі 

своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Голова 

Студентської ради та його заступники можуть перебувати на посаді не більше як 

два роки. З припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в 

органі студентського самоврядування. 

2.3.Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує 

телефонним зв’язком, постійним доступом до інтернету, відводить місця для 
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встановлення інформаційних стендів тощо ), про що укладається відповідна 

угода. 

2.4 Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників 

освітнього процесу, а також із виконанням бюджетних коштів та майна 

навчального закладу ). 

 

3. Організаційно-правова основа органів  

студентського самоврядування 

3.1. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція 

студентів коледжу. На розгляд Конференції є найважливіші питання 

студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського 

самоврядування. 

3.2. Конференція студентів коледжу: 

3.2.1. ухвалює Положення «Про студентське самоврядування 

Олександрійського політехнічного коледжу», вносить міни та доповнення до 

нього, визначають структуру та повноваження органів студентського 

самоврядування, ухвалює Порядок проведення прямих таємних виборів 

представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 

3.2.2. ухвалює Порядок обрання виборних представників з числа 

студентів, які беруть участь у виборах директора коледжу; 

3.2.3. виборні представники з числа студентів, які беруть участь у виборах 

директора обираються загальними зборами студрад відділень шляхом прямих 

таємних виборів, при цьому кількість виборних представників з числа студентів 

становить не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах; 

3.2.4. заслуховує звіти органів студентського самоврядування та виносить 

ухвалу щодо їх діяльності; 

3.2.5.  затверджує процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування; 

3.2.6. затверджує процедуру підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

3.2.7. затверджує річний кошторис (бюджет) студентського 

самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його 

виконання; 

3.2.8 обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання 

бюджету органів студентського самоврядування; 

3.2.9. заслуховує виступи та дебати кандидатів на посаду голови 

Студентської ради Олександрійського політехнічного коледжу; 
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3.2.10. формує студентські виборчі комісії з числа студентів для 

організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

3.2.11. обирає представників студентів до вищого колегіального органу 

громадського самоврядування та колегіального органу управління коледжу. 

3.3. Делегатів на Конференцію обирають на засіданнях Студентських рад 

відділень за нормою представництва, в розмірі 20 відсотків від спискової 

чисельності студентів коледжу. 

3.4. Кількість делегатів має бути пропорційна кількості студентів 

відділення. 

3.5. Конференцію студентів коледжу скликає Студентська рада коледжу за 

власним рішенням, або на вимогу не менше ніж 10 відсотків від загальної 

кількості студентів коледжу. 

3.6. Конференцію студентів коледжу проводять не рідше одного разу на 

навчальний рік. 

3.7. Про дату, час, місце та порядок денний Конференції оголошується не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення. 

3.8. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від 

загальної кількості делегатів. 

3.9. Рішення Конференції приймаються шляхом прямого таємного 

голосування абсолютною більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. 

3.10. Конференція студентів коледжу обирає головуючого, секретаря. 

3.11. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар. 

3.12. Рішення Конференції студентів коледжу є обов’язковими для 

виконання органами студентського самоврядування коледжу. 

3.13. Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування  коледжу є Студентська рада Олександрійського політехнічного 

коледжу. 

3.14.  Студентська рада Олександрійського політехнічного коледжу: 

3.14.1. бере участь в управлінні навчальним закладом у порядку, 

встановленому законодавством та статутом навчального закладу; 

3.14.2. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендії, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3.14.3. проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

3.14.4. бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

3.14.5. ухвалює акти, що регламентують її організацію та діяльність;  

3.14.6. розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі Студентської ради коледжу; 

3.14.7. вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 
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3.14.8. вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази навчального 

закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

3.14.9.  має право оголошувати акції протесту; 

3.14.10 має право брати участь у роботі загальних зборів трудового 

колективу, педагогічної ради, адміністративної ради, методичної ради, ради по 

застереженню правопорушень, стипендіальної комісії; 

3.14.11. делегує своїх представників до дорадчих та дорадчо-

консультативних органів; 

3.14.12. має право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські 

організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;  

3.14.13. виконує інші функції, передбачені законодавством та 

положенням про студентське самоврядування. 

3.15. За погодженням з Студентською радою коледжу приймаються рішення 

про: 

3.15.1. відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 

3.15.2. переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3.15.3. переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

3.15.4. затвердження положення про організацію освітнього процесу. 

Рішення з питань, передбачених цим підпунктом може бути ухвалене без 

погодження зі Студентською радою коледжу, якщо протягом одного місяця після 

надходження відповідного рішення Студентська рада не висловила своєї позиції. 

3.16. Погодження рішень здійснюється шляхом візування відповідних 

управлінських актів (наказів, розпоряджень, рішень тощо). 

3.17. Формою діяльності Студентської ради є засідання. Засідання 

Студентської ради є правомірними, якщо на них присутні більшість членів 

Студентської ради. 

3.18. Головуючий на засіданнях є голова Студентської ради. Голова 

Студентської ради призначає своїх заступників за згодою Студентської ради. 

3.19. Заступник голови Студентської ради коледжу: 

3.19.1. здійснює повноваження голови Студентської ради у разі його 

відсутності; 

3.19.2. здійснює керівництво роботою напрямів діяльності Студентської 

ради відповідно до розподілу обов’язків;  

3.19.3. здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської 

ради. 

3.20. Заступник голови Студентської ради відповідальний перед 

Студентською радою за функції, які на нього покладені. 
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3.21. Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання та відповідає за їх 

збереження. 

3.22.  Студентська рада може створювати свої структурні підрозділи, 

керівниками яких є члени Студентської ради. Такими структурними 

підрозділами є комісії: навчальна, дисциплінарна, культури і спорту, соціальна, 

господарсько-побутова, виборча комісія (додатки 1-6). 

3.23. Студентська рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від 

кількості присутніх шляхом таємного голосування. 

3.24. Повноваження члена Студентської ради припиняються за рішенням 

Студентської ради у разі: 

3.24.1. складення повноважень за власним бажанням; 

3.24.2. завершення навчання в коледжі; 

3.24.3. виключення з коледжу, переведення до іншого навчального 

закладу, оформлення академічної відпустки; 

3.24.4. систематичної неявки на засідання Студентської ради без поважної 

причини (відсутність на 4 засіданнях); 

3.24.5. відкликання студентською громадою відділення; 

3.24.6. загального таємного голосування студентів. Для ініціювання 

такого голосування потрібно зібрати підписи не менше як 10 відсотків студентів 

коледжу. 

 

 

4. Контрольно-ревізійна комісія 

4.1. Поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів 

студентського самоврядування коледжу здійснює контрольно-ревізійна комісія. 

4.2. До складу контрольно-ревізійної комісії входить не менше трьох 

студентів. 

4.3. Контрольно-ревізійна комісія доповідає про результати проведених 

нею перевірок на загальних зборах студентів коледжу. 

 

 

5.Органзаційна структура органів студентського самоврядування 

відділення 

5.1. Студентська рада відділення діє на основі чинного законодавства 

України, даного Положення. 

5.2. Формою діяльності Студентської ради відділення є засідання. Засідання 

Студентської ради відділення є відкритими і правомірними, якщо на них 

присутні більшість членів Студентської ради відділень. Головуючим на 

засіданнях є голова Студентської ради відділення. Голова Студентської ради 
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відділення призначає секретаря Студентської ради відділення та заступників 

голови Студентської ради відділення. 

5.3. Секретар зобов’язаний вести протоколи засідань. 

5.4. Голова та члени Студентської ради відповідного відділення обираються 

терміном на один рік загальними зборами студентів відділення. 

5.5. Голова Студентської ради відділення зобов’язаний особисто брати 

участь у засіданнях Студентської ради коледжу. 

5.6. Повноваження голови Студентської ради відділення припиняються з 

моменту його обрання і припиняються в разі: 

5.6.1. закінчення терміну, на який його було обрано; 

5.6.2. висловлення недовіри Студентською коледжу; 

5.6.3. висловлення недовіри Студентською радою відділення; 

5.6.4. відкликання студентською громадою відділення; 

5.6.5. складання повноважень; 

5.6.6. завершення навчання у коледжі; 

5.6.7. відрахування з коледжу чи переведення до іншого навчального 

закладу. 

 

 

6. Порядок формування органів студентського самоврядування 

6.1. Органи студентського самоврядування формуються шляхом прямого 

таємного голосування студентів (Додаток 6). 

6.2. Кандидатом до органів студентського самоврядування є член громади 

коледжу. Кандидат може бути самостійно висувати свою кандидатуру чи 

висуватися від групи студентів. 

6.3. Голова та члени Студентської ради коледжу обираються на засіданнях 

студентської ради відділень ( загальна кількість осіб 11). 

6.4. У разі необхідності, на початку нового навчального року відбувається 

ротація, тобто замість вибувших членів Студентської ради дообираються нові 

особи з числа громади коледжу, шляхом проведення виборів. 

6.5. Виборчий процес здійснюється на засадах: 

6.5.1. законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей 

процес; 

6.5.2. гласності і відкритості виборчого процесу; 

6.5.3. неупередженості до кандидатів з боку адміністрації коледжу 

громадських організацій; 

6.5.4. свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу до 

засобів масової інформації;   

6.5.5. рівності всіх кандидатів. 
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7. Фінансова основа студентського самоврядування 

7.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

7.1.1. кошти, визначені Педагогічною радою в розмірі не менше, як 0,5% 

власних надходжень, отриманих коледжем від основної діяльності; 

7.1.2. членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим 

органом студентського самоврядування навчального закладу. Розмір місячного 

членського внеску однієї особи не може перевищувати 1% прожиткового 

мінімуму, встановленого Законом України. 

7.1.3. кошти отримані із інших джерел, що не заборонені законодавством 

України; 

7.2. Органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

7.3. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 

ним кошторисів. 

 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів коледжу. 

8.2. Пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про студентське 

самоврядування коледжу вносяться Студентською радою коледжу та 

Студентськими радами відділень. 

Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачають 

скасування та обмеження прав і свобод студентів. 
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Додаток 1  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу навчальної комісії студентської ради  

 

 

Обов’язки навчальної комісії: 

1. Надає відомості про якісну і абсолютну успішність до ради 

самоврядування; 

2. Веде облік і спостереження за рівнем успішності, організовує 

взаємодопомогу студентів; 

3. Здійснює контроль, веде облік, проводить збори по підведенню підсумків 

успішності і відвідування; 

4. Готує питання з виробничих навчальних питань; 

5. Бере активну участь в підготовці і проведені бесід про організацію 

самопідготовки, виконання курсових робіт і дипломних проектів; 

6. Забезпечує прозорість інформації про стан успішності і відвідування 

занять студентами; 

7. Допомагає педколективу в прищепленні студентам трудових навичок і 

поваги до праці та закріплює їх; 

8. Веде роботу по організації гуртків технічної творчості предметних груп; 

9. Бере участь в організації проведення виставок технічної творчості, 

підведенні підсумків; 

10. Слідкує за суворим дотриманням правил техніки безпеки і трудової 

дисципліни в майстернях, лабораторіях, при виконанні громадських робіт. 
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Комісія має право: 

1. Звертатися з пропозиціями в студпрофкомітет і дирекцію коледжу про 

заохочення та стягнення членів студентського колективу; 

2. Обговорювати на своїх засіданнях випадки порушення навчальної і 

виробничої дисципліни з боку студентів; 

3. Здійснювати контроль за навчальною роботою і за ходом виробничої 

практики; 

4. Здійснювати контроль за роботою предметних гуртків і гуртків технічної 

творчості; 

5. Виносити питання навчально-виробничого характеру на збори органів 

самоврядування. 

 

 

Додаток 2  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу дисциплінарної комісії студентської ради  

 

 

Обов’язки дисциплінарної комісії: 

1. Проводити роботу по вихованню свідомої дисципліни і культури 

поведінки студентів в коледжі і поза його межами, виконанню студентами 

правил внутрішнього  розпорядку, єдиних  педагогічних вимог і контролю 

виконання їх студентами; 

2. Організовує відпочинок студентів під час перерв і в поза навчальний час; 

3. Слідкує за чергуванням по коледжу, призначає відповідальних чергових, 

оцінює рівень чергування; 

4. Бере участь в складанні графіка чергування по коледжу груп та наказу по 

закріпленню за групами аудиторій для прибирання; 

5. Організовує чергування на вечорах відпочинку та інших заходах; 

6. Проводить роботу по збереженню матеріально-технічної бази коледжу. 

 

 

Комісія має право: 

1. Вносити пропозиції в студпрофком і директору про зарахування і 

покарання студентів; 

2. Заслуховувати на своїх засіданнях підсумки роботи чергових груп, 

порушення дисципліни, членів комісії. 
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3. Проводити роботу з профілактики правопорушень, пропаганди здорового 

способу життя, а також зі студентами, що знаходяться в обліку в поліції у справах 

неповнолітніх та внутрішнього обліку Ради по застереженню правопорушень; 

4. Виходити з пропозиціями щодо профілактики правопорушень; 

5. Виносити питання на засідання органів самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу соціальної комісії  

студентської ради  коледжу (відділення) 

 

 

Обов’язки навчальної комісії: 

1. Веде облік і здійснює опіку всіх соціально незахищених категорій 

студентів; 

2. Контролює стипендіальне забезпечення студентів, використання 

стипендіального фонду, надання матеріальної допомоги; 

3. Розглядає питання стану здоров’я студентів, надає допомогу у роботі 

медпункту; 

4. Організовує волонтерську роботу для надання допомоги одиноким, 

непрацездатним та ветеранам праці коледжу;  

5. Організовує юридичні консультації для студентів про захист їх прав та 

обов’язків;  

6. Веде облік та надає практичну допомогу студентів, які находяться на 

диспансерному обліку та стаціонарному лікуванні; 

7. Здійснює роботу з студентськими сім’ями.  

 

 

Комісія має право: 
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1. Порушувати питання соціального захисту студентів перед керівництвом 

коледжу; 

2. Вносити свої пропозиції до студпрофкому і адміністрації про заохочення 

та матеріальну допомогу студентам; 

3. Вносити свої пропозиції щодо стягнення студентів за неналежне 

ставлення до навчання та правил внутрішнього розпорядку; 

4. Виносити питання на засідання органів самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу господарсько-побутової комісії  

студентської ради коледжу (відділення) 

 

 

Обов’язки навчальної комісії: 

1. Здійснювати заходи по збереженню матеріальної бази коледжу; 

2. Залучати студентів до участі в ремонті аудиторій, закріплених ділянок, 

приміщень коледжу; 

3. Проводити рейди-огляди; 

4. Проводити екологічні заходи по озелененню закладу, благоустрою 

прилеглої території; 

5. Забезпечує санітарно-гігієнічні вимоги, контролює санітарний стан; 

6. Організовує чергування в коледжі. 

 

 

Комісія має право: 

1. Вносити пропозиції в студпрофком і директору про заохочення і 

покарання студентів; 

2. Заслуховувати на своїх засіданнях підсумки роботи чергових груп, 

порушників дисципліни, членів комісії; 
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3. Виходити з пропозиціями щодо профілактики правопорушень до ради 

самоврядування; 

4. Виносити питання на засідання органів самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу комісії культури і спорту студентської ради  

 

Обов’язки комісії культури і спорту: 

1. Керує проведенням культурно-масових заходів, організовує загальні і 

групові вечори, свята; розподіляє між групами і студентами доручення по 

підготовці цих свят; 

2. Організовує оформлення коледжу і кабінетів до вечорів і свят, несе 

відповідальність за зміст і підготовку заходів; 

3. Приймає заявки і побажання груп і студентів про культпоходи і екскурсії, 

організовує їх і веде облік відповідної роботи; 

4. Встановлює зв'язок з будинками культури, музеями, громадськими 

організаціями, домовляється про проведення лекцій, вечорів тощо; 

5. Виконує побажання студентів по організації гуртків; 

6. Організовує проведення конкурсів «Таланти твої, політех», тощо; 

7. Готує творчі виставки студентів; 

8. Організовує культурно-масову роботу серед студентів; 

9. Сприяє розвитку військово-патріотичної роботи, фізичному вихованню і 

спорту серед студентів коледжу і поза його межами; 
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10. Керує проведенням спортивних і військово-патріотичних заходів, 

спорткіад, свят, днів здоров’я, розподіляє між групами і студентами доручення 

по підготовці до цих свят;  

11. Проводить роз’яснювальну роботу по підготовці юнаків до служби в 

армії, організовує військово-спортивні секції. 

12. Організовує заходи по пропаганді здорового способу життя. 

 

Комісія має право: 

1. Вносити свої пропозиції до студпрофкому і адміністрації коледжу про 

заохочення і стягнення студентів; 

2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію з питань культурно-

масової роботи і здійснює контроль за її виконанням; 

3. Обговорювати зі студентами питання культурно-масової роботи; 

4. Заслуховувати звіт фізоргів груп і командирів відділень про проведену 

роботу; 

5. Здійснювати контроль за спортивно-масовою роботою; 

6. Підводити підсумки змагань, спорткіад, визначати переможців; 

7. Заслуховувати на своїх засіданнях членів комісії; 

8. Виносити питання на засідання ради самоврядування. 

Додаток  6 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення прямих таємних виборів до органів  

студентського самоврядування 

 

1. Для організації процесу проведення виборів представників з числа 

студентів, що мають право брати участь  у роботі загальних зборів трудового 

колективу та до органів студентського самоврядування коледжу і контролю за їх 

проведенням формується Виборча комісія студентів (далі - ВК). ВК обирається з 

числа студентів коледжу на Конференції студентів по три особи від кожного 

відділення. 

До складу ВК входять: голова, секретар, члени комісії. 

2. Комісія виконує наступні функції: 

2.1 на підставі рішення Студентської ради організовує проведення 

прямих таємних виборів; 

2.2. здійснює контроль за процесом проведення прямих таємних виборів; 

2.3. приймає заяви від кандидатів на посади в органи студентського 

самоврядування; 

2.4. визначає дату та місце проведення виборів; 
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2.5. повідомляє інформацію про проведення виборів не пізніше, ніж за три 

дні; 

2.6. на підставі поданої інформації від завідуючих відділень складає 

списки осіб, які братимуть участь у виборах; 

2.7. після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців, 

бюлетені, протоколи засідань ВК. 

2.8. складає підсумковий протокол про результати виборів. 

3. ВК розміщує на офіційному сайті коледжу оголошення про проведення 

виборів представників з числа студентів, що мають право брати участь у роботі 

загальних зборів трудового колективу, виборів голів та членів студентських рад. 

3.1. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати 

участь у роботі загальних зборів трудового колективу, виборів голів та членів 

студентських рад обираються шляхом прямого таємного голосування. 

3.2. Кількість студентів до загальних зборів трудового колективу коледжу 

повинна бути представлена не менш 15 як відсотками – виборних представників 

з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

3.3. Подача заявок розпочинається з наступного дня після публікації 

інформації про початок виборів представників з числа студентів, що мають право 

брати участь у роботі загальних зборів трудового колективу, виборів голів та 

членів студентських рад коледжу продовжується протягом трьох діб. 

3.4. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті коледжу 

розміщується інформація про день, місце та час проведення виборів. ЦВК 

опрацьовує отримані заявки, сортує їх по відділеннях та друкую бюлетені з 

відповідними кандидатами. 

3.5. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці 

підписом Голови ВК. 

4. Голосування за представників з числа студентів, що мають право брати 

участь у роботі загальних зборів трудового колективу та за голів і членів 

студентських рад коледжу проводиться на кожному відділенні коледжу. 

4.1. У день голосування ВК розпочинає свою роботу у навчальній 

аудиторії з 09:00 год. та працює до 16:00 год. 

4.2. Протягом встановленого часового періоду студент відповідного 

денного відділення, прийшовши у зал проведення виборів підходить до столу, де 

він реєструється. 

4.3. На основі пред’явлення студентського квитка отримує бюлетень (де 

перелічені кандидати від його відділення), підходить до однієї із вільних 

скриньок для голосування здійснює своє волевиявлення, вкидає свій бюлетень 

до отвору виборчої скриньки. 

4.4. Студент обирає кандидатів від свого відділення ставлячи навпроти 

певних кандидатів позначку «+» або іншу, що засвідчує його волевиявлення, 

навпроти прізвища кожного окремого кандидата. 
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4.5. Після 16:00 год. дня зад де проводилися вибори зачиняється, голова 

ВК оголошує вибори завершеними та разом  з членами ВК розпочинається 

підрахування голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають підраховувати 

кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує волевиявлення, навпроти кожного 

окремого кандидата. Під час підрахунку секретар веде протокол. 

5. Вибори представників з числа студентів, що мають право брати участь у 

роботі загальних зборів трудового колективу, голів та членів студентських рад 

вважаються такими, що відбулися якщо участь у них взяли більше 50% в 

залежності від загальної чисельності студентів відповідних відділень. 

5.1. Представники з числа студентів, що мають право брати участь у 

роботі загальних зборів трудового колективу, голови та члени рад вважаються 

обраними, якщо набрали найбільшу кількість голосів. 

5.2. До 19:00 голова ЦВК оголошує результати виборів та наступного дня 

вони розміщуються на офіційному сайті коледжу. 

5.3. У разі якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість 

голосів – оголошується другий тур виборів. 

 

 

 

 

 

 

 

 


