- вільного доступу студентів до інформації про діяльність студентської
Ради;
- співпраці з адміністрацією коледжу та громадськими організаціями.

1.1. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об'єднань,
політичних партій та рухів.
1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки
України, Статутом коледжу та цим Положенням, не дублюють профспілкову
організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою адміністрації
та профспілкового комітету студентів коледжу.
1.3. Для здійснення своєї діяльності студентська Рада коледжу має право на
власну офіційну назву, емблему та символи, які затверджуються у
встановленому порядку, а також право на використання символіки коледжу.
1.4. Мета, завдання, права та обов’язки студентської Ради визначається цим
Положенням та узгоджується з адміністрацією коледжу.
1.5. Керівництво коледжу сприяє і створює необхідні умови для ефективної
діяльності та розвитку студентської Ради, а також не заважає роботі його
органів.
1.6. Рішення, які приймаються студентською Радою носять обов’язковий
характер для студентів коледжу.
Розділ II. Організаційно-правові основи діяльності органів
студентського самоврядування
2. Конференція студентів коледжу
Порядок скликання, роботи та прийняття рішень Конференції
2.1 Чергова Конференція скликається студентською Радою один раз на рік.
2.2 Позачергова Конференція студентів скликається студентською Радою
коледжу за власною ініціативою або на вимогу не менше як третини студентів
денної форми навчання.
2.3 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено
студентам коледжу не пізніш як за 10 днів до дня початку її роботи.
2.4 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних
груп денної форми навчання із свого числа в кількості семи осіб від кожної
академічної групи.

2.5 Члени студентської Ради є делегатами Конференції без обрання
студентами академічних груп, в яких вони навчаються.
2.5 Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від
загального числа делегатів.
2.6 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого
числа президію Конференції в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом
голосування розподіляють між собою повноваження головуючого, його
заступника та секретаря Конференції.
2.7 Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів
делегати зі свого числа обирають лічильну комісію в складі трьох осіб, які
самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження
Голови, члена та секретаря комісії.
2.8 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за
винятком питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього
Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.
3. Повноваження Конференції
3.1 Виключно Конференція студентів коледжу вирішує такі питання:
- ухвалення Положення про студентське самоврядування та студентську
Раду коледжу;
- внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування
та студентську Раду коледжу;

- заслуховування звіту голови студентської Ради про діяльність студентської
Ради за відповідний період;
- оцінка діяльності студентської Ради за відповідний період;
- обрання студентської Ради;
- висловлення недовіри студентській Раді;
- скасування рішень студентської Ради.
3.2 До повноважень Конференції студентів коледжу належить також
вирішення таких питань:

- скасування рішень Ради гуртожитку;
- заслуховування звітів керівних органів відділів, активів академічних груп
інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі, за
відповідний період;

- оцінка діяльності відділів, академічних груп та інших студентських
самоврядних структур, що діють в коледжі, за відповідний період;
- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження,
преміювання, оголошення подяки студентам коледжу, що беруть активну
участь в роботі органів студентського самоврядування;
- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам
коледжу, що ігнорують та порушують рішення органів студентського
самоврядування коледжу;
- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження,
преміювання, оголошення подяки членам студентської Ради;
- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани членам
студентської Ради;
4. Студентська Рада коледжу
Склад і строк повноважень студентської Ради коледжу

4.1 Загальний склад студентської Ради визначає Конференція студентів
коледжу шляхом обрання до складу студентської Ради кандидатів у члени
студентської Ради.
4.2 Студенти кожної академічної групи денної форми навчання мають право
не пізніше як за п'ять днів до проведення Конференції, на якій буде обиратися
студентська Рада, висунути одного кандидата до студентської Ради від своєї
академічної групи. Кандидати до студентської Ради висуваються на
відповідних зборах академічних груп з числа студентів, які в них навчаються.
4.3 Студенти коледжу денної форми навчання до проведення Конференції
мають право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу
студентської Ради. Такі особи набувають статусу кандидатів після
затвердження їх кандидатур на засіданні студентської Ради.
4.4 Строк повноважень студентської Ради, обраної на черговій Конференції,
становить 1 рік. Строк повноважень студентської Ради, обраної на
позачерговій Конференції, діє до найближчої чергової Конференції.
4.5 Повноваження студентської Ради попереднього скликання припиняються
з моменту початку першого засідання студентської Ради нового скликання.
4.6 Повноваження члена студентської Ради
припиненням повноважень студентської Ради.
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4.7 Повноваження члена студентської Ради припиняються достроково за
рішенням студентської Ради у випадках:

- складення повноважень за його особистою заявою;
- систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена
студентської Ради;
- незадовільного навчання;
- порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

5.1 В період між Конференціями до повноважень студентської Ради належить
вирішення питань, передбачених п.п. 3.2 цього Положення.
5.2 До повноважень студентської Ради також належить:
- представництво студентів у відносинах з адміністрацією , цикловими
комісіями , науково-педагогічними працівниками, у Педагогічній раді
коледжу;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів
за інтересами;
- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів
і молодіжними організаціями;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги
студентам (спільно з відповідними службами);
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час ;
- координація діяльності старостату, студентської профспілкової організації;
- контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на їх порушення;
- участь у розподілі стипендіального фонду;
- залучення студентів до участі в художній самодіяльності;
- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд "КВК" (Клубу
веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, тижнів циклових
комісій тощо;
- участь разом із Радою гуртожитку та студентською профспілковою
організацією у поселенні студентів до гуртожитку та їх виселенні;

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління.

