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І.Загальні положення 

 

1. Це Положення регламентує порядок функціонування вищого органу Ради студентського 

співуправління (далі - Рада співуправління) - Конференції студентів Комунального закладу вищої 

освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледжу).  

2. Вищим органом Ради студентського співуправління є Конференція Коледжу (далі - 

Конференція).     

3. У своїй діяльності Конференція керується чинним законодавством України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони  здоров’я України, Статутом Коледжу та 

цим Положенням, користується допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету 

студентів Коледжу. 

 

 

ІІ. Мета і завдання Конференції 

 

1. Метою Конференції  є створення умов для самореалізації особистості студентів і 

формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї 

праці тощо. Робота Конференції спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його 

якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді 

соціальної активності. 

 2. Основні завдання Конференції: 

– захист прав та інтересів студентів; 

– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;  

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;  

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;  

– сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами та 

координація їх діяльності; 

– співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів освіти;  

– забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики міста, області, 

України;  

– спільно з відповідними службами Коледжу сприяння забезпеченню інформаційної, правової, 

психологічної, юридичної та іншої допомоги студентам;  

– представництво в роботі комісій та відділів Коледжу;  

– організація та координація роботи студентської ради гуртожитку; 

– співпраця з кураторами груп, завідувачем гуртожитку, завідувачами відділень та інших 

структурних підрозділів Коледжу. 

 

 

ІІІ. Діяльність Конференції 

 

1.  На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені 

основними напрямами діяльності студентського самоврядування.  

2.  Конференція Ради співуправління Коледжу: 

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування Коледжу; 

- ухвалює Положення про Раду співуправління, у якому визначається структура та 

повноваження органів Ради співуправління; інші положення; здійснює інформування студентів про 

поточну діяльність органів студентського самоврядування;  

- заслуховує звіти керівників Ради співуправління і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності; 

- затверджує кандидатури до складу Ради співуправління, які були обрані  за результатами 

прямого таємного голосування в групах студентів коледжу; 

- шляхом відкритого голосування обирає і затверджує керівний склад Ради співуправління, 

визначає термін їх повноважень; 

- ухвалює Положення про Раду співуправління, інші положення в межах компетенції,  визначає 

структуру та повноваження представницьких та виконавчих органів Ради співуправління; 

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями 

Ради співуправління. 



3. Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків студентів Коледжу або в інших 

випадках, якщо це передбачено Положенням про Раду співуправління. 

4. Про час, місце та порядок денний її проведення оголошується не пізніше, ніж за 7 робочих 

днів до проведення Конференції.  

5. Конференція проводиться не рідше, ніж один раз на рік, у травні, та вважається чинною, 

якщо на ній присутні не менше двох третин від числа обраних до її складу членів. 

 6. Конференція може співпрацювати з органами студентського самоврядування інших 

закладів освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного 

характеру. 

 7.  Конференція є вільною від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних 

організацій. 

8. Керівництво Коледжу зобов’язане створювати всі необхідні умови для забезпечення 

діяльності Конференції. 

9. Голова Конференції: 

 – організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Ради співуправління; 

– представляє інтереси студентської громади; 

– входить до складу педагогічної ради та може брати участь у роботі інших структурних 

підрозділів Коледжу; 

– делегує свої повноваження заступнику; 

– забезпечує організацію проведення конференції студентів; 

– ініціює проведення позачергових засідань або конференції; 

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про Раду співуправління. 

10.  Секретар Конференції веде протоколи засідань. Голова та секретар Конференції 

відповідають за збереження документації. 

11.  При Раді співуправління можуть створюватися сектори відповідно до напрямків роботи: 

- представник у Молодіжній раді м. Кам’янське; 

- студентська рада гуртожитку; 

- волонтерський загін; 

- інформаційно-технічний сектор;  

- культурно-масовий сектор; 

- сектор науки; 

- спортивний сектор. 

12.  Конференція приймає рішення простою більшістю голосів. 

13.  Конференцію веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується 

протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем. 

14. Керівники Ради співуправління підконтрольні та підзвітні Конференції. Вони узгоджують 

свою діяльність зі структурними підрозділами Коледжу. 

 15. На Конференції можуть бути присутні студенти Коледжу, представники адміністрації, 

представники громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

представники засобів масової інформації, запрошені гості. 

16. Рішення Конференції в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації 

Коледжу. 

   

  

 


