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ПОЛОЖЕННЯ
про студентську раду гуртожитку

комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж» 

1. Загальні положення

1.1. Студентська рада гуртожитку комунального закладу 
«Костянтинівський медичний коледж» (далі по тексту - Студентська рада) є 
виконавчим органом студентського самоврядування, який представляє та 
захищає інтереси студентів.

1.2. Перелік питань, що належать до компетенції Студентської ради, 
погоджується з директором коледжу.

1.3. У своїй діяльності Студентська рада керується:
- Положенням про студентський гуртожиток комунального закладу 

«Костянтинівський медичний коледж»;
- Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку;
- нормативно-правовими актами, що визначають житлово-побутове 

забезпечення та соціальний захист студентської молоді;
- чинним законодавством України.

1.4. Студентська рада обирається загальними зборами студентів 
гуртожитку і їм підзвітна.

1.5. У своїй діяльності Студентська рада гуртожитків тісно взаємодіє із 
студентським профкомом.

2. Основні завдання та функції

Основними завданнями та функціями Студентської ради гуртожитку 
комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж» є:

2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів гуртожитку.
2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків.
2.3. Сприяння підвищенню ролі студентської молоді в громадському 

житті гуртожитку.
2.4. Сприяння навчальній та науковій діяльності студентів.
2.5. Сприяння Студентської ради гуртожитку в організації заходів, 

направлених на дотримання мешканцями гуртожитку правил внутрішнього 
розпорядку та збереження матеріальних цінностей.

2.6. Налагодження ділових та дружніх стосунків, поширення досвіду 
роботи з іншими студентськими радами гуртожитків.

3. Формування та склад Студентської ради

3.1. Органами студентського самоврядування гуртожитку є загальні, 
збори студентів гуртожитку, Студентська рада гуртожитку.

3.2. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори 
студентів, що мешкають у гуртожитку. Виконавчим органом студентського 
самоврядування на рівні гуртожитку є Студентська рада.



3.3. Очолює студентську раду Голова, який обирається загальними 
зборами студентів гуртожитку строком на один рік. Звітно-виборні збори 
Студентської ради відбуваються на початку навчального року, протягом 
останнього тижня вересня. Члени Студентської ради працюють на 
громадських засадах

3.4. Членом Студентської ради може бути будь-який студент, що 
проживає в гуртожитку.

4. Повноваження Студентської ради

4.1. Г олова Студентської ради гуртожитку:
- здійснює загальне керівництво студентською радою, координує та 

організовує його роботу;
- за погодженням з членами Студентської ради розподіляє між ними 

функціональні обов'язки;
- забезпечує підготовку питань, що виносяться на розгляд засідання 

Студентської ради;
- координує роботу структур;
- забезпечує підготовку питань, що виносяться на розгляд засідання 

Студентської ради;
- координує роботу структурних підрозділів, секторів Студентської

ради;
- підписує рішення та протоколи засідань, робить публічні заяви за 

дорученням Студентської ради;
- призначає заступників Голови та делегує їм частину своїх 

повноважень.
4.2. Заступники Голови Студентської ради організовують роботу 

секторів: дисципліни та порядку, культурно-масового і побутово - 
контролюючого. Заступники Голови Студентської ради виконують його 
функції:

- за дорученням голови;
- у разі неможливості виконання головою своїх функцій.

4.3. Члени Студентської ради мають право:
- займати будь-яку позицію, що не суперечить цьому Положенню;
- виносити на розгляд Студентської ради проблеми студентів 

гуртожитку;
- подавати до адміністрації комунального закладу «Костянтинівський 

медичний коледж» пропозиції щодо вдосконалення, поліпшення побутових 
умов проживання та організації дозвілля;

- організовувати культурно-масову та спортивну роботу студентів;
- забезпечувати дотримання у гуртожитку встановлених правил 

проживання;
- організовувати чергування студентів у гуртожитку;
- розглядати випадки порушень мешканцями гуртожитку Правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитків і невиконання рішень Студентської 
ради;

- вносити пропозиції до директора комунального закладу



«Костянтинівський медичний коледж» щодо заохочення або накладання 
стягнення на осіб, які проживають у гуртожитку.

4.4. Розподіл функціональних обов'язків затверджується рішенням звітно - 
виборних зборів.

4.5. Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково у 
разі:

- особистої заяви члена Студентської ради;
- припинення навчання у комунальному закладі «Костянтинівський 

медичний коледж»;
- систематичної відсутності на засіданнях Студентської ради;
- невідповідності своїй посаді;
- перебування в представницькому органі протягом більше одного 

року (без повторної процедури обрання).
4.6. У випадку припинення повноважень члена Студентської ради 

призначають нові вибори.

5. Порядок роботи Студентської ради

5.1. Основною формою роботи Студентської ради є засідання, які 
збираються за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на місяць.

5.2. Засідання Студентської ради скликає Голова, або ж, за його 
дорученням, заступники Голови.

5.3. Засідання Студентської ради проводяться відповідно до регламенту, 
який приймається рішенням ради.

5.4. Засідання вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні 
2/3 членів Студентської ради.

5.5. Рішення приймаються більшістю голосів членів Студентської ради. 
Кожен член Студентської ради має один голос.

5.6. За підсумками засідання оформляється протокол, який веде 
відповідальний секретар Студентської ради. У разі рівної кількості голосів, 
голос голови Студентської ради - вирішальний.

5.7. Засідання Студентської ради може збиратися за ініціативою 
адміністрації коледжу.

5.8. На засіданні вирішуються поточні питання щодо діяльності 
Студентської ради, зокрема:

- внесення змін до даного положення;
- схвалення програми (плану) діяльності Студентської ради на певний 

період;
- обрання голови та його заступника;
- розподіл обов'язків між членами Студентської ради;
- утворення постійних та тимчасових структурних підрозділів, секторів 

для вирішення конкретних проблем та регулювання студентського життя в 
гуртожитку.

5.9. У процесі виконання своїх функцій та завдань Студентська рада 
взаємодіє з керівництвом комунального закладу «Костянтинівський медичний 
коледж».

5.10.У кожній кімнаті призначається староста (на кожному поверсі -



староста поверху, у блоках - старости блоків), який:
- забезпечує виконання Правил внутрішнього розпорядку у кімнаті;
- організовує чергування і підтримання порядку у кімнатах;
- повідомляє студентську раду про порушення порядку і дисципліни;
- подає на розгляд Студентської ради питання про заохочення Правил 

внутрішнього розпорядку, санітарних правил, правил техніки безпеки і 
пожежної безпеки є обов'язковими для всіх, хто мешкає у кімнаті.

Розпорядження старости щодо дотримання Правил внутрішнього 
розпорядку, санітарних правил, правил техніки безпеки і пожежної безпеки є 
обов'язковими для всіх, хто мешкає у кімнаті.

5.11. Студентська рада сприяє адміністрації комунального закладу 
«Костянтинівський медичний коледж» в організації прибирання місць 
загального користування і прилеглих до гуртожитку територій, бере участь у 
контролі за дотриманням санітарно-гігієнічних норм проживання у житлових 
кімнатах тощо.

5.12.Студентська рада один раз на місяць за участю всіх осіб, що 
проживають у гуртожитку, оголошує "санітарний день" з проведенням 
генерального прибирання всіх приміщень та прилеглих до гуртожитку 
територій.

5.13.Студентська рада контролює виконання Правил внутрішнього 
розпорядку гуртожитку, Правил користування електроприладами і пожежної 
безпеки, Правил техніки безпеки.

5.14. Студентська рада забезпечує проведення культурно-виховної роботи 
у гуртожитку.

5.15. Студентська рада контролює дотримання перепускного режиму у 
гуртожитку.

6. Члени Студентської ради мають право:

- займати будь-яку позицію, що не суперечить цьому Положенню;
- виносити на розгляд Студентської ради проблеми студентів 

гуртожитку;
- подавати до адміністрації комунального закладу «Костянтинівський 

медичний коледж» пропозиції щодо вдосконалення, поліпшення побутових 
умов проживання та організації дозвілля;

- організовувати культурно-масову та спортивну роботу студентів;
- забезпечувати дотримання в гуртожитку встановлених правил 

проживання;
- організовувати чергування студентів у гуртожитку;
- розглядати випадки порушень мешканцями гуртожитку Правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитків і невиконання рішень Студентської 
ради;

- вносити пропозиції щодо заохочення або накладання стягнення на 
осіб, які проживають у гуртожитку.

Розподіл функціональних обов'язків затверджується рішенням звітно - 
виборних зборів.


