
 
 



Преамбула 

Загальні збори здобувачів фахової передвищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» від імені всіх студентів Коледжу, виражаючи волю студентів, дбаючи про забезпечення 

їх законних прав і свобод, прагнучи розвивати їх творчий потенціал, прийняли це Положення про 

студентське самоврядування Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».  

 

Розділ І Загальні положення 

Стаття 1. Положення про студентське самоврядування Коледжу ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» (далі Положення) регламентує, порядок створення і функціонування 

студентського самоврядування Коледжу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» (далі -

Коледж). 

Стаття 2. Студент – здобувач фахової передвищої освіти, яка у встановленому порядку зарахована 

до Коледжу  і навчається за денною або заочною формами навчання з метою здобуття певного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Стаття 3. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах 

за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу. 

Стаття 4. Органами студентського самоврядування Коледжу є Загальні збори. Центральне 

управління органів студентського самоврядування та інші органи, передбачені цим Положенням, 

діяльність яких спрямована на спільну самоорганізовану роботу на користь студентів. 

Стаття 5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування : 
 

- керуються Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про Коледж ВНЗ «Київський університет 

ринкових відносин» та цим Положенням; 

- залучаються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) Коледжу, зокрема у вирішенні 

питань забезпечення приміщеннями, обладнанням та іншими потрібними засобами для реалізації 

завдань студентського самоврядування Коледжу. 

Стаття 6. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського 

самоврядування інших закладів освіти, молодіжними організаціями тощо. 

Стаття 7. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та 

рухів, громадських та релігійних організацій. 

Стаття 8. Перелік питань, що належать до компетенції студентського самоврядування Коледжу, 

визначається законодавством України, цим Положенням та підлягає узгодженню з керівництвом 

Коледжу, а також з Вченою радою та ректором університету. 

Стаття 9. Студентське самоврядування Коледжу діє на засадах законності, колегіальності, 

гласності, добровільності, самоврядування, виборності, звітності,  рівності прав студентів на 

участь у студентському самоврядуванні, академічної доброчесності. 

Стаття 10. Взаємодія органів студентського самоврядування Коледжу з адміністрацією Коледжу 

здійснюється за принципами взаємної поваги та співробітництва. 

Стаття 11. Керівні органи студентського самоврядування Коледжу країни знаходяться за адресою: 

м. Київ, вул. Березняківська буд. 26-Б. 

Розділ 2 

Мета та завдання студентського самоврядування 
Стаття 12. Студентське самоврядування Коледжу  функціонує з метою надання права і можливості 

студентам Коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав і інтересів, а також 

брати участь в управлінні Коледжом, а також сприяє гармонійному розвитку особистості студента, 

формує в нього навички майбутнього організатора, керівника, виконавця. 

Стаття 13. Діяльність органів студентського самоврядування Коледжу націлена на удосконалення 

освітнього процесу, спрямованого на доброякісне навчання, виховання духовності й культури 

студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену 

справу. 

Стаття 14. Основними завданнями студентського самоврядування Коледжу  є: 

- беруть участь в управлінні Коледжом у порядку, встановленому чинним законодавством та 

Положенням про Коледж ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»; 
- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,  

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 
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- проведення організаційних, просвітницьких, дослідницьких, спортивних, оздоровчих, 

культурно-мистецьких та інших заходів; 

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

- захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 

- делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів; 

- ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання 

здобувачів у гуртожитках та організації харчування; 

- розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном 

відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової 

передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної 

бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 

- вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

- мають право оголошувати акції протесту; 

- мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не 

має політичного або релігійного спрямування; 

- захист прав та інтересів студентів Коледжу 

- сприяння виконанню студентами своїх обов'язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку студентів; 

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; 

- організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і громадськими 

організаціями; 

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

- безпосередня участь студентів Коледжу  у реалізації державної молодіжної політики; 

- сприяння у забезпеченні інформаційно-молодіжною, правовою, психологічною допомогою 

студентів (спільно з відповідними службами); 

- репрезентація студентів в керівництві Коледжу та інших закаладах фахової передвищої освіти; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- організовують конкурси щодо розробки нормативних документів в галузі молодіжної 

політики; 

- виконують інші завдання, що належать до їх компетенції або покладені на них Загальними 

зборами студентів Коледжу чи Президентом студентського самоврядування Коледжу. 

Стаття 15. Органи студентського самоврядування Коледжу для виконання покладених на них 

завдань мають право: 

- організовувати та проводити наукові конференції, лекції, семінари, наради з питань, що 

випливають з мети та завдань діяльності органів студентського самоврядування Коледжу; 

- представляти і захищати законні права та інтереси студентів; 

- популяризувати серед студентів цілі та мету діяльності студентського самоврядування 

Коледжу; 

- розвивати міжнародне студентське співробітництво з обміну досвідом, а також організовувати 

спільні заходи; 

-  здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності студентського самоврядування Коледжуи 

та не заборонені чинним законодавством України. 

Стаття 16. Органи студентського самоврядування Коледжу зобов'язані: 

- інформувати студентство про свою діяльність; 

- виконувати інші, прийняті на себе зобов'язання, що не суперечать чинному законодавству 

України. 

Розділ 3 

Членство в органах студентського самоврядування Коледж 

Стаття 17. Членство в органах студентського самоврядування Коледжу с добровільним. 

Стаття 18. Членами органів студентського самоврядування Коледжу можуть бути будь-які 

студенти Коледжу, незалежно від форми навчання. 

Стаття 19. Вступ до органів студентського самоврядування Коледжу здійснюється на підставі 

подання особистої письмової заяви до керівного органу студентського самоврядування Коледжу  

відповідного рівня. 



Стаття 20. Вибуття членів органів студентського самоврядування Коледжу здійснюється шляхом 

виходу та виключення. 

Стаття 21. Вихід відбувається за власною ініціативою члена органу студентського самоврядування 

Коледжу, шляхом подання відповідної письмової заяви або у разі припинення навчання у Коледжі. 

Стаття 22. Член, органу студентського самоврядування Коледжу, який систематично порушує 

Положення про студентське самоврядування Коледжу та/або без поважних причин не відвідує 

засідання відповідного керівного органу студентського самоврядування Коледжу  більше 2 разів 

поспіль, може бути виключений з нього. Питання про виключення члена з органів студентського 

самоврядування Коледж  вирішується керівним органом студентського самоврядування Коледжу  

відповідного рівня. Питання про виключення членів міністерств вирішує Голова відповідного 

міністерства. Члени органів студентського самоврядування Коледж  мають права та обов'язки, 

передбачені законодавством 

Стаття 23. Члени студентського самоврядування Коледжу мають право: 

- брати участь в усіх заходах студентського самоврядування Коледжу; 

- отримувати вичерпну інформацію про діяльність органів студентського самоврядування 

Коледжу, крім питань, конфіденційність яких визначається Загальними зборами студентів 

Коледжу; 

- обирати і бути обраним до будь-якого органу студентського самоврядування Коледжу; 

- оскаржувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського 

самоврядування Коледжу, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або 

ускладнюють досягнення цілей органів студентського самоврядування Коледжу. 

- інші права, які випливають з цього Положення. 

Стаття 24. Обов'язки членів органів студентського самоврядування Коледжу:  

- дотримуватися вимог цього Положення; 

- виконувати рішення і доручення органів студентського самоврядування Коледжу; 

- поважати інтереси інших членів студентського самоврядування; 

- підтримувати авторитет університету та студентського самоврядування Коледжу. 

 

Розділ 4 

Структура і організація роботи органів студентського самоврядування Коледжу 

Стаття 25. Керівними органами студентського самоврядування Коледжу є: 

- Президент (Голова) студентського самоврядування Коледжу; 

- Центральне управління органів студентського самоврядування Коледжу та міністерства у його 

складі. 

Стаття 26. Вищим представницьким органом студентського самоврядування є Загальні збори 

студентів Коледжу (далі - Загальні збори). 

Обов'язково присутніми на Загальних зборах студентів Коледж  повинні бути наступні посадові 

особи: 

- Президент студентського самоврядування Коледжу; 

- Секретар студентського самоврядування Коледжу; 

- Заступник Президента студентського самоврядування Коледжу; 

- голови: міністерств та їх заступники; 

- по одному представнику від кожного міністерства. 

Стаття 27. Для участі у Загальних зборах кожна група делегує не менше 2-х своїх представників. 

Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 30 студентів Коледж . 

Стаття 28. Засідання Загальних зборів студентів Коледж проводиться не менше одного разу на рік, 

про що повідомляється не пізніше, ніж за десять днів до його проведення. 

Позачергове засідання Загальних зборів може бути проведене за рішенням:  

- Президента  студентського самоврядування Коледжу; 

- на вимогу не менше 15 студентів Коледжу. 

Стаття 29. Керує роботою Загальних зборів Президент студентського самоврядування та секретар. 

Стаття 30. Рішення на засіданні Загальних зборів студентів Коледжу приймаються простою, 

більшістю голосів від загальної кількості голосів представників, присутніх на засіданні, 

З питань, що належать, до виключних повноважень Загальних зборів, рішення приймаються 

кваліфікованою більшістю голосів (2/3) від складу Загальних зборів. З усіх інших питань, що 

вирішуються Загальними зборами, рішення приймаються простою більшістю (50% + 1 ) присутніх 

на ній делегатів. 



Стаття 31. До виключної компетенції Загальних зборів студентського самоврядування Коледж  

відноситься: 

- обрання Голови та членів Виборчої комісії студентів Коледж ; 

- обрання Секретаря студентського самоврядування Коледж : 

- припинення діяльності органів студентського самоврядування Коледж  будь- якого рівня; 

- затвердження Положення про студентське самоврядування Коледж , внесення до нього змін та 

доповнень; 

- затверджують положення про студентське самоврядування Коледжу; 

- обирають Президента та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають 

оцінку їхній діяльності; 

- затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського 

самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 

- затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, 

вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання; 

- обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного 

контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського 

самоврядування; 

- формують студентські виборчі комісії з числа студентів Коледжу для організації та 

проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

- обирають представників студентів Коледжу до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування та колегіального органу управління Коледжу; 

- заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського 

самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

- здійснюють інші повноваження.  

Рішення Загальних зборів студентів Коледжу є остаточним і обов'язковим до виконання. 
Стаття 32. Загальні збори за ініціативою не менш як 15 студентів можуть прийняти рішення про 

відповідальність, органів студентського самоврядування, ухвалити більшістю від присутніх проект 

Резолюції недовіри органам і посадовим особам студентського самоврядування. 

Проект Резолюції недовіри Центральному управлінню студентського самоврядування, його 

органам та посадовим особам, направляється на розгляд Президенту студентського 

самоврядування. 

Проект Резолюції недовіри Президенту студентського самоврядування направляється на розгляд 

Центральному управлінню студентського самоврядування. 

Стаття 33. Президент студентського самоврядування Коледжу (дані - Президент) є головою 

студентського самоврядування і виступає від його імені. 

Стаття 34. Президент обирається студентами Коледжу на Загальних зборах студентів Коледжу  

присутніми на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на 1 рік. Вибори проходять в останню середу вересня місяця. Загальні збори 

можуть бути проведені у наступному форматі: онлайн, приміщенні Коледжу, за місцем 

знаходження студентського самоврядування в, змішаному форматі. 

Президентом може бути обраний студент Коледжу, який навчається на 1-4 курсах денної форми 

навчання. Вибори призначаються Загальними зборами протягом 10 навчальних днів після 

закінчення строку повноважень попереднього Президента, або в інших випадках передбачених 

цим Положенням. Порядок подання кандидатур визначається відповідною інструкцією Виборчої 

комісії. 

Стаття 35. Новообраний Президент набуває повноважень на наступний день після проголошення 

виборчою комісією результатів виборів. 

Стаття 36. Президент студентського самоврядування має наступні повноваження та обов’язки: 

- вести Загальні збори і засідання Центрального управління органів студентського 

самоврядування; 

- організовувати роботу Загальних зборів і Центрального управління, координувати роботу 

комітетів; 

- підписувати рішення, прийняті Загальними зборами і Центральним управлінням; 

- представляти інтереси студентства на Вченій раді Університету; 

- вносити подання Центральному управлінню органів студентського самоврядування Коледжу 

про затвердження голів міністерств на їх посадах; 



- вносити подання Центральному управлінню органів студентського самоврядування Коледжу  

про звільнення голів міністерств; 

- звільняти членів Центрального управління органів студентського самоврядування Коледжу на 

підставі Резолюції недовіри Загальних зборів; 

- пропонувати кандидатуру на посаду Заступника Президента; 

Рішення Президента є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування. 

Стаття 37. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового Президента. 

Повноваження Президента припиняються у разі; 

- відставки (з дня проголошення заяви про відставку на засіданні Центрального управління 

органів студентського самоврядування Коледжу); 

- неможливості виконувати свої повноваження через втрату статусу студента Коледжу (з дня 

втрати статусу); 

- усунення з посади в порядку процедури імпічменту (з дня прийняття рішення про усунення). 

Стаття 38. Президент може бути усунений з посади Центральним управлінням органів 

студентського самоврядування Коледжу в порядку імпічменту у разі подання проекту Резолюції 

недовіри членами Загальних зборів, або в разі прийняття власної Резолюції членами Центрального 

управління органів студентського самоврядування Коледжу. 

Рішення про усунення Президента з посади в порядку імпічменту приймається більшістю від 

складу Центрального управління органів студентського самоврядування. 

Стаття 39. У разі дострокового припинення повноважень Президента, Центральним управлінням 

органів студентського самоврядування Коледжу, протягом 10 навчальних днів скликаються 

позачергові Загальні збори для виборів нового Президента. 

Стаття 40. Президент студентського самоврядування для виконання покладених на нього завдань 

цим Положенням призначає Заступника Президента студентського самоврядування на строк своїх 

повноважень. 

Стаття 41. Заступник Президента студентського самоврядування виконує представницькі функції 

Президента студентського самоврядування, якщо останній відсутній або не може їх виконувати з 

поважних причин. У випадку, коли Президент та його заступник відсутні з поважних причин, то 

обов'язки Президента виконує старший за віком міністр. 

Снити 42. Члени органів студентського Самоврядування продовжують виконувати свої 

повноваження до обрання нового складу органів студентського самоврядування. 

Стаття 43. Центральне управління органів студентського самоврядування Коледжу (далі - 

Центральне управління) є центральним органом виконавчої влади в системі студентського 

самоврядування.  

Центральне управління відповідальне перед Загальними зборами і підзвітне Президенту, 

Центральне управління у своїй діяльності керується цим Положенням, Положення про Коледж 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», чинним українським законодавством, а також 

рішеннями Президента студентського самоврядування. 

Стаття 44. До складу Центрального управління входять Президент (голова Центрального 

управління), заступник голови Центрального управління, голови студентського самоврядування 

навчальних груп 1-4 курсів денної форми навчання, голови міністерств студентського 

самоврядування. 

Головою Центрального управління є Президент студентського самоврядування. Заступник голови 

Центрального управління призначаються більшістю членів Центрального управління. 

Кандидатури висуваються за поданням Президента. 

Голови міністерств призначаються Центральним управлінням за поданням Президента більшістю 

від складу Центрального управління. 

Головою міністерства може бути студент 1-4 курсу денної форми навчання. Голови міністерств: 

- формують склад міністерства; 

- призначають свого заступника; 

- звільняють членів міністерства за порушення норм цього Положення, Положення про Коледж 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», чинного законодавства, невідповідність 

займаній посаді через втрату статусу студента Коледжу, невиконання або неналежне виконання 

своїх обов'язків; 

- розробляють концепцію і напрямки роботи міністерства; 

- розподіляють повноваження і обов'язки між членами міністерства; 

Стаття 45. В структуру Центрального управління студентського самоврядування входять: 
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а ) Міністерство з питань інформації; 

б) Міністерство студентських пропозицій; 

в) Майстерство наукових і студентських зв'язків; 

г) Міністерство культури. 

Стаття 45-1. Міністерство з питань інформації формується у складі 3 студентів для здійснення 

таких функцій: 

- прийняття заяв про прийняття до складу органів студентського самоврядування; 

- оголошення інформації на 1-4 курсах про внесення пропозиції про проведення певного заходу; 

- запис студентів, що бажають взяти участь у проведенні такого заходу; 

- оголошення Інформації (дата, час, вартість та ін.) про проведення заходу; 

- складання звіту про діяльність органів студентського самоврядування; 

- підведення підсумків діяльності органів студентського самоврядування та висвітлення їх на 

загальному засіданні Центрального управління студентського самоврядування; 

- інших функцій, які передбачені цим Положенням, а також функцій, що стосуються 

інформаційного кола, і можуть бути покладені на міністерства рішенням Загальних зборів. 

Стаття 45-2. Міністерство студентських пропозицій формується у складі 3 студентів для 

здійснення таких функцій: 

- проведення соціологічних опитувань серед студентів з певної тематики; 

- прийняття від студентів пропозицій у письмовій формі - студент разом із пропозицією подає 

план реалізації останньої, що включає матеріально-технічні і організаційні аспекти втілення її у 

життя; якщо такий план реалізації не поступає від студента 

- інших функцій, які передбачені цим Положенням, а також функцій, що стосуються 

інформаційного кола, і можуть бути покладені на міністерства рішенням Загальних зборів. 

Стаття 45-3. Міністерство наукових і студентських зв’язків формується у складі 3 студентів для 

здійснення таких функцій: 

- підтримання наукових і студентських зв’язків з іншими вищими навчальними закладами та 

громадськими організаціями; 

- організація наукових конференцій, круглих столів, спеціальних лекційних занять із 

запрошенням провідних спеціалістів у галузі права, лекцій-доповідей студентів на юридичну 

тематику, науково-пізнавальних ігор, а також інших заходів; 

- реалізація студентських пропозицій, які стосуються наукової сфери, у термін, що є достатнім 

для здійснення останніх, але не зловживаючи ним; 

- інших функцій, які передбачені цим Положенням, а також функцій, що стосуються 

інформаційного кола, і можуть бути покладені на міністерства рішенням Загальних зборів. 

Стаття 45-4. Міністерство культури формується у складі 3 студентів для здійснення таких 

функцій: 

- організація культурно-масових заходів (ярмарків, виставок, розважальних ігор-змагань тощо) ;  

- організація туристичних доходів, екскурсій та інших заходів, що допомагають студенту 

підтримувати спортивну форму і духовна розвившись; 

- реалізація студентських пропозицій, які стосуються культурної сфери і відпочинку, у термін, що 

є достатнім для здійснення останніх, але не зловживаючи ним; 

- підтримання культурних зв'язків з іншими закладами та громадськими організаціями, здобуття 

культурно-розважального досвіду; 

- співпрацює структурними підрозділами Коледжу; 

- інших функцій, що передбачені цим Положенням, а також функцій, які є доцільними для даного 

міністерства, і можуть бути покладені на міністерство рішенням Загальних зборів. 

Стаття 46. Члени органів студентського самоврядування продовжують виконувати свої 

повноваження до обрання нового складу органів студентського самоврядування. 

Розділ 5 

Права та обов'язки членів органів студентського самоврядування 

Стаття 47. Члени органів студентського самоврядування мають право: 

- брати участь у веденні справ органів студентського самоврядування в порядку, визначеному цим 

Положенням; 

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського самоврядування; 

- ставити питання про внесення змін до цього Положення або про тлумачення окремих 

пунктів останнього; 



- виступати на Загальних зборах з доповіддю про діяльність студентського 

самоврядування в інших закладах освіти, з проектом Положення про студентське самоврядування 

та з інших, питань, що стосуються організації студентського самоврядування; 

- вийти зі складу членів органів студентського самоврядування, попередивши 

інформаційне міністерство про такий вихід не пізніше як за один тиждень; 

- мають інші права, передбачені цим Положенням. 

Стаття 48. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані: 

- брати участь в діяльності органів студентського самоврядування відповідно до 

цього Положення; 

- виконувати завдання, що покладені на відповідний орган студентського самоврядування 

цим Положенням і рішенням Загальних зборів. 

Розділ 6 

Припинення повноважень членів органів студентського самоврядування 

Статні 49. Член органів студентського самоврядування припиняє свої повноваження: 

- за власним бажанням; 

- за рішенням Загальних зборів. 

Стаття 50. Невиконання або неналежне виконання своїх, обов'язків членом студентського 

самоврядування без поважних причин або аморальна поведінка (тобто така, що принижує честь і. 

гідність- інших осіб)тягне за собою негативні наслідки - припинення повноважень і виключення з 

органів студентського самоврядування за рішенням Загальних зборів. 

Стаття 51. Поважними є причини, які визначають відповідні органи студентського 

самоврядування Коледжу. 

Стаття 52. Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень членів органів 

студентського самоврядування простою більшістю голосів (50%) від кількості присутніх на 

Загальних зборах. 

Стаття 53. В разі прийняття рішення Загальними зборами, про припинення повноважень члена 

органів студентського самоврядування, на цьому ж засіданні простою більшістю голосів 

обирається на звільнену посаду інший студент із числа присутніх. 

 

Розділ 7 Ревізійна комісія 

Стаття 54. Ревізійна Комісія є колегіальним органом, який діє на підставі цього Положення і 

наділений повноваженнями щодо контролю за діяльністю органів студентського самоврядування і 

виборчої комісії. 

Стаття 55. Членом Ревізійної комісії може бути студент Коледж  будь-якої форми навчання. 

Стаття 56. Склад Ревізійної Комісії формується Загальними зборами. Правом висувати 

кандидатури мають голови навчальних груп. Кандидатури обираються через процедуру виборів. 

До складу Ревізійної комісії входить 5 осіб. Рішенням Загальним зборів також призначаються 

голова і 2 заступники голови Ревізійної комісії 

Стаття 57. Діяльність Ревізійної комісії організовує її голова. 

Стаття 58. У разі невиконання або неналежного своїх обов'язків членом комісії, голова може 

звільнити члена комісії, і зобов'язаний протягом 2 навчальних днів подати до Загальних зборів 

подання з проханням призначити нового члена комісії. 

Стаття 59. За поданням голови ревізійної комісії відповідним органом розглядається питання про 

відповідальність посадових осіб органів студентського самоврядування. 

 

Розділ 8 

Прикінцеві та перехідні положення 

Стаття 60. За рішенням простої більшості членів Центрального управління студентського 

самоврядування Коледж  можуть бути, додані додаткові міністерства. 

Стаття 62. За рішенням Загальних зборів їх повноваження щодо внесення змін і остаточного 

затвердження Положення делегується спеціальній робочій групі, склад якої обраний на Загальних 

зборах. Порядок засідання робочої Трупи встановлюється головою робочої групи, який 

затверджується більшістю членів Загальних зборів студентів Коледж . 


