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м. Кам’янське 



 

І. Загальні положення 

 

1. Студентська рада (далі - Студрада) гуртожитку Комунального закладу 

вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

(далі - Коледжу) створюється як орган самоврядування студентів, що мешкають у 

гуртожитку і є структурним підрозділом ради студентського співуправління 

Коледжу. 

2. Студрада діє на користь мешканців гуртожитку і керується Законом 

України «Про вищу освіту»,  Статутом, Положенням про студентський гуртожиток 

Кам’янського медичного коледжу та іншими нормативними актами. 

3. Основою діяльності Студради є його тісна взаємодія з адміністрацією 

гуртожитку й Коледжу. 

4. Головними цілями Студради є: 

• розвиток студентського самоврядування; 

• організація робіт по самообслуговуванню гуртожитку, забезпечення 

гідних умов для навчання, побуту і відпочинку студентів; 

• створення здорового морально - психологічного клімату в гуртожитку; 

• підвищення соціальної активності і відповідальності мешканців; 

• виховання етичних якостей; формування соціальних навичок. 

5. Рішення Студради є обов'язковими для виконання всіма мешканцями 

гуртожитку. 

 

ІІ. Основні принципи діяльності і виборність Студради 

 

1. Студрада обирається прямим відкритим голосуванням на загальних зборах 

мешканців гуртожитку простою більшістю голосів за кожного кандидата. 

Збори правомочні при зборі не менше половини облікового складу 

мешканців. 

2.  Термін повноважень Студради - 1 рік. 

3. Студрада обирається в кількості, необхідній для ефективної роботи всіх 

комісій. Загальна кількість членів Студради - непарна. 

4. На першому засіданні Студради прямим таємним голосуванням обирається 

голова. Голова та його заступники є членами ради студентського 

співуправління Коледжу. 

5. Студрада підзвітна загальним зборам мешканців гуртожитку і не менше 

двох разів на рік повинна звітувати на зборах про результати своєї роботи. 

6. Дострокові перевибори Студради проводяться на вимогу 2/3 його членів 

або не менше половини всіх проживаючих в гуртожитку. 

7. Засідання Студради гуртожитку проводяться не рідше одного разу на 

місяць, позачергові засідання Студради - за необхідності. Прийом мешканців 

в гуртожитку головою Студради або його заступником - не рідше двох разів 

на тиждень. 



ІІІ. Обов'язки й права Студради 
 

Студрада приймає на себе зобов'язання: 

-  забезпечувати   безумовне   виконання   вимог   Статуту    Коледжу,  

Положення про студентський гуртожиток, Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку всіма мешканцями; 

- забезпечувати умови для самостійної навчальної роботи мешканців 

(робота кімнати самопідготовки); 

- організовувати культмасову роботу в гуртожитку; 

- підтримувати громадський порядок і дисципліну; 

- здійснювати заходи щодо збереження матеріальних цінностей і 

приміщень гуртожитку; 

- організовувати контроль за санітарним станом на поверхах і в житлових 

приміщеннях; 

- організовувати господарські і суспільно-корисні роботи в гуртожитку та 

на прилеглій території; 

- вирішувати конфліктні ситуації між мешканцями або між мешканцями і 

адміністрацією гуртожитку; 

- брати участь в питаннях розселення студентів; 

- представляти в адміністрацію Коледжу членів Студради до заохочення; 

- виносити стягнення студентам, що порушують Правила внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, подавати відповідні рапорти в адміністрацію Коледжу; 

- брати участь в рішенні питань використовування матеріально-технічної 

бази і приміщень гуртожитку. 
 

 


