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1. Загальні положення
1.1. Рада гуртожитку ВТЕК КНТЕУ - обирається на загальних зборах
студентів, які проживають в гуртожитку, і здійснює свою роботу відповідно до
мети реалізації студентського самоуправління.
1.2. У своїй діяльності Рада гуртожитку керується рішеннями Міністерства
освіти і науки України, Положенням про ВТЕК КНТЕУ, Положенням про
гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, користується
допомогою та підтримкою адміністрації коледжу, профспілкового комітету
студентів та Ради студентського самоврядування.

2. Мета і завдання Ради гуртожитку
2.1. Рада гуртожитку в коледжі функціонує з метою забезпечення виконання
студентами, які проживають в гуртожитку, своїх обов'язків і захисту їхніх прав та
сприяє гармонійному розвитку особистості.
2.2 Основними завданнями Ради гуртожитку є:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами;
- забезпечення молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги
студентам (спільно з відповідними службами);
- залучення студентів до трудової діяльності;
- координація діяльності старост секцій, старост кімнат;
- залучення студентів до художньої самодіяльності гуртожитку;
- проведення вечорів, конкурсів, КВК тощо;
- участь у поселенні студентів у гуртожитки та їх виселення ;

- пропаганда здорового способу життя, запобігання здійсненню студентами
правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів тощо.
2.3 Разом з вихователем та завідувачами гуртожитків бере участь і
спрямовує роботу з організації та проведення конкурсу-огляду на кращу кімнату
гуртожитку.
2.4 Організовує рейди і перевірки дотримання студентами санітарних правил
утримання гуртожитку, правил безпеки при користуванні електричними, газовими
та іншими приладами, обладнанням, меблями, іншим інвентарем житлових
приміщень, кімнат тощо відповідно до типових норм.
2.5 Разом з фельдшером коледжу організовує роботу з пропаганди знань у
галузі санітарної і особистої гігієни, гігієни побуту, фізкультури і спорту тощо.
2.6 Слідкує й налагоджує контроль за порядком роботи і якістю
обслуговування студентів – мешканців гуртожитку.
2.7 Проводить роботу серед студентів щодо бережливого ставлення до
власності гуртожитку, залучає до роботи з озеленення і благоустрою території
гуртожитку, ремонту кімнат та інвентарю мешканцями, розвитку інших форм
самообслуговування.

3. Структура Ради гуртожитку
3.1. Вищим органом Ради гуртожитку є загальні збори студентів, які
проживають в гуртожитку .
3.2. Склад Ради обирається на загальних зборах студентів, які проживають в
гуртожитку, строком на один навчальний рік. Рада звітує про свою роботу перед
студентами двічі протягом навчального року.
3.3. З числа членів Ради гуртожитку обирається голова, заступник голови і
секретар.
3.4. Голова Ради організовує роботу комісій Ради, бере участь (на
запрошення адміністрації) у розгляді проблемних питань студентського життя в
гуртожитку та питань діяльності Ради гуртожитку.

3.5. Секретар Ради гуртожитку організовує контроль за виконанням
рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання
рішень.
3.6. У складі Ради гуртожитку створюються комісії за головними
напрямками життєдіяльності: житлово-побутова; культурно-масова; фізкультурномасова і здорового способу життя; прес-центр.
3.7. Засідання Ради гуртожитку проводиться один раз на місяць і
вважається правомірним, якщо в ньому взяли участь 2/3 його членів.
3.8. Рішення Ради протоколюється і є гласним.

4. Права і обов'язки Ради гуртожитку
4.1. На членів Ради гуртожитку покладаються такі обов'язки:
- чітко дотримуватись даного Положення;
- брати активну участь у роботі Ради гуртожитку;
- проявляти ініціативу та творчо підходити до розв'язання поставлених
завдань;
- виконувати рішення і вимоги Ради

гуртожитку, що спрямовані на

досягнення мети й завдань організації.
4.2. Члени Ради гуртожитку мають право:
- обирати і бути обраним до будь-якої комісії Ради гуртожитку;
- звертатися до Ради гуртожитку з питань, що належать до компетенції
цього органу, та отримувати відповідь по суті питань;
- опротестовувати будь-які дії комісій Ради гуртожитку, якщо вони
обмежують права студентів чи принижують гідність;
- Рада гуртожитку має право звертатись до адміністрації коледжу з
пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених
основними напрямками її діяльності.

