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Положення про Студентську раду
Київського університету туризму, економіки і права
Преамбула
З метою створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу
університетської молоді, обговорення розв’язання
питань удосконалення
навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, презентації інтересів
студентів у відносинах з адміністрацією КУТЕП, громадськими організаціями,
державними органами; підтримки діяльності молодіжних організацій, участі в
студентському житті університету, організації дозвілля та побуту студентів – діє
система студентського самоврядування студентів. Органи самоврядування
студентів КУТЕП керуються в своїй діяльності Конституцією України, чинним
законодавством України, Статутом КУТЕП та даним Положенням.

-

Визначення основних термінів
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Студентська Рада (далі СР) – представницький орган студентської громади;
Президія Студентської Ради (Президія СР) – керівний орган Студентської Ради
між сесіями;
Секретаріат Студентської Ради (Секретаріат СР) – виконавчий орган
Студентської Ради;
Голова Студентської Ради – голова студентського самоврядування в КУТЕП.
Загальні положення

1. Студентська Рада
1.1.СР представляє інтереси та захищає права студентів перед Вченою Радою,
адміністрацією КУТЕП, державними органами, громадськими об’єднаннями
України та інших держав; створює умови для найбільш повного розкриття
творчого потенціалу студентства високої кваліфікації, громадської та національної
свідомості, культури.
1.2.Співпрацює з органами самоврядування студентів, підрозділами та іншими
об’єднаннями студентів.
2.Завдання та форми діяльності СР
2.1.СР ставить перед собою такі завдання:
- захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення
умов для покращення їх матеріального становища;
- розвиток самоврядування;
- сприяння науковій та творчій діяльності студентів;

- розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами, молодіжними та
іншими об’єднаннями, що діють в Україні та поза її межами.
2.2.Для досягнення своїх цілей і завдань СР:
- вирішує питання, віднесені до її компетенції;
- розглядає питання про порушення соціальних та інших громадських прав
студентів КУТЕП;
- розробляє та вносить на розгляд Вченої Ради та адміністрації КУТЕП пропозиції
по вдосконаленню навчальної, виховної, культурологічної роботи, вирішенню
соціальних проблем студентів;
- має право звернення до Вченої Ради та адміністрації КУТЕП, при порушенні
прав студентів;
- має право ставити питання про якість викладання;
- може брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій між студентами та
викладачами, адміністрацією КУТЕП;
- разом з відповідними кафедрами університету засновує наукові товариства,
гуртки, дискусійні і культурологічні клуби;
- проводить соціологічні дослідження з питань, значимих для студентської
громади;
- проводить загально університетські опитування та референдуми з особливо
важливих для студентів питань;
- здійснює інформаційну та видавничу діяльність;
- постійно інформує студентську громаду вузу про свою діяльність через
університетську газету;
- проводить іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством та статутом
КУТЕП.
3. Організаційна структура та керівні органи СР
3.1. СР формується за квотою 3 студента денної форми навчання від кожного
факультету (університету). Термін повноважень СР – 1 рік.
3.2. СР збирається кожні 6 місяців. Рішення приймається більшістю голосів за
умови присутності не менше ½ членів СР.
3.3.Президія СР формується у складі Голови СР, його заступників та членів
Президії СР – по 1 члену СР від кожного факультету. Засідання Президії
відбуваються один раз на місяць. Рішення Президії СР приймаються більшістю
голосів від її складу.
3.4. Президія СР:
- затверджує бюджет СР;
- затверджує штатний розпис апарату СР;
- координує діяльність органів СР;
- призначає членів секретаріату СР (секретарів) та звільняє їх.
3.5. СР очолюють Голова та його заступники, які здійснюють за його дорученням
окремі функції та заміщають його в разі відсутності.
3.6. Виконавчим органом СР є Секретаріат.
Секретаріат СР:
- здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності СР;

- забезпечує практичне виконання рішень СР;
- готує документи для схвалення їх СР;
- організовує фінансово-господарську діяльність СР.
4.Правовий статус СР
4.1. СР має грошовий фонд, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну
символіку.
4.2. Кошти СР утворюються із:
- видатків із бюджету вузу;
- внесків та добровільних пожертвувань.
4.3. Для забезпечення діяльності СР, надаються приміщення та інше майно.
4.4.СР використовує кошти на цілі та завдання, передбачені цим положенням.
5.Членство у СР
5.1.Членами СР можуть бути студенти денної форми навчання КУТЕП.
5.2.Член СР може бути членом інших громадських організацій, політичних партій,
інших об’єднань громадян.
5.3.Членство у СР припиняється:
- по закінченні освіти в КУТЕП;
- за власним бажанням на підставі письмової заяви;
- за рішенням СР не менше як 2/3 голосів внаслідок недовиконання чи
недобросовісного виконання обов’язків.
6. Члени СР мають право:
- вільно висловлювати погляди і обговорювати будь-які питання діяльності СР;
- брати участь у заходах, що проводяться СР;
- виходу з СР.
7.Члени СР зобов’язані:
- дотримуватись вимог Положення про СР КУТЕП, Статуту КУТЕП, чинного
законодавства;
- брати участь у діяльності СР;
- дбати про зміцнення авторитету КУТЕП, СР;
- дотримуватись норм моралі;
- виконувати рішення керівних органів СР, прийнятих в межах її компетенції.
Вибори голови СР
8.Голова СР
8.1.Голова СР обирається на зборах СР більшістю голосів.
8.2 Голова представляє студентство у відносинах з адміністрацією КУТЕП і у
зовнішніх відносинах.
8.3.Голова не може бути обраним на цю посаду більше двох разів.
8.4.Голова від імені СР запрошує на її засідання представників адміністрації
КУТЕП.
8.5.Голова може бути знятий зі своєї посади лише за рішенням СР.

8.6.Голова може добровільно відмовитись від виконання своїх повноважень.
9. Повноваження голови СР:
- виключне право виступати від імен всього СР або уповноважувати на це інших
членів;
- брати участь у засіданні Вченої Ради (при запрошенні керівництва);
- скликати позачергові засідання СР;
- розподіляти напрями діяльності між членами СР;
- доручати членам СР виконання поточних завдань;
- представляти студентів КУТЕП і відносинах з адміністрацією КУТЕП,
студентами та адміністрацією інших вищих навчальних закладів;
- подавати обґрунтовані пропозиції на основі рішень СР структурним підрозділам
КУТЕП щодо покращення навчального процесу та життя студентів;
- отримувати інформацію, яка стосується інтересів студентів, від структурних
підрозділів КУТЕП;
- підписувати всі документи СР (подання, листи, звернення, ухвали, протоколи
тощо), отримувати відповідь на надіслані офіційні документи до представників
адміністрації КУТЕП.
10.Обов’язки голови СР:
- інформувати СР про рішення засідань Вченої Ради КУТЕП;
- нести відповідальність за імідж СР;
- скласти план роботи СР, слідувати за її виконанням;
- вести облік відпрацьованого часу;
- контролювати ведення діловодства в СР.
11.Припинення повноважень голови СР:
- складання повноважень за його особистою заявою;
- систематичного (два і більше випадків) не виконання обов’язків голови СР;
- по закінченні навчання в КУТЕП;
- порушення норм чинного законодавства України, Статуту КУТЕП та даного
Положення.
Прикінцеві положення
12.Набуття чинності Положення
Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження.
13.Внесення змін до Положення
13.1.Внесення змін до Положення змін, що погіршують права та свободи студентів
КУТЕП – не допускається.
13.2.Зміни або доповнення до Положення вважаються прийнятими, якщо за них
проголосувало не менше, як 2/3 від складу СР.
13.3.У випадку, якщо зміни або доповнення не були підтриманні 2/3 від складу СР,
питання про повторне внесення не може підніматися протягом 6 місяців з моменту
їх відхилення.

Перехідні положення
14.Перше засідання СР
На засіданні СР приводяться до присяги новообрані члени СР, їм видаються
посвідчення.

