
ПОЛОЖЕННЯ 

про студентське самоврядування 

в Харківському ордена «Знак Пошани» електромеханічному 

технікумі транспортного будівництва

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського 

самоврядування у технікумі.

2.Студентське самоврядування у коледжі є гарантованим державою правом 

студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх 

повноважень.

3. У студентському самоврядування беруть участь студенти, які навчаються в 

технікумі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним 

до органів студентського самоврядування.

4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних 

засадах та ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування технікуму.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої 

влади, який має у підпорядкуванні технікум, Статутом вищого навчального закладу і 

Положенням про студентське самоврядування в конкретному технікумі.

6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається 

Положенням про студентське самоврядування у технікумі! далі-Положення) й 

узгоджується з керівництвом технікуму.

7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу 

первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8. Органи студентського самоврядування 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 технікуму зобов’язане створювати умови для забезпечення 

діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського 

самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати 

участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних 

підрозділів усіх органів студентського самоврядування самоврядування нижчих рівнів;

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок 

обрання представників із складу Студентів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування технікуму;

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського 

самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені 

основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція скликається на вимогу 10 % Студентів технікуму або в 

інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у 

вищому навчальному закладі.

16. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого 

органу студентського самоврядування;

- представляє інтереси студентської громади;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій 

технікуму;

- делегує свої повноваження заступнику;

- ініціює проведення позачергової конференції;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів 

студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське 

самоврядування у технікумі.

17. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи 

засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

18. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування 

відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

29. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними 

студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у 

мережах визначених повноважень.

30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за 

погодженням з адміністрацією технікуму.

31. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти 

формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.
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