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Розділ І. Загальна частина

Пункт 1.1. доповнити підпунктом 1.1.2.такого змісту:
1.1.2. Скорочена назва закладу: ВВГЖ.

Абзац третій пункту 1.2.викласти у  такій редакції:
Електронна пошта: info@vvpu.evolyn.com;■ post@wpc.com.ua

Пункт 1.2.доповнити абзацом четвертим такого змісту:
Офіційний інтернет-сайт Педагогічного коледжу: www.vvpc.com.ua

Розділ III. Обсяг цивільної правоздатності
Пункт 3.13. Доповнити підпунктом 3.13.21. такого змісту:
3.13.21. участь у діяльності органів громадського самоврядування, 
Педагогічної та Адміністративної ради Педагогічного коледжу.

Розділ IV. Управління Педагогічним коледжем, права та обов'язки 
директора Педагогічного коледжу
Підпункт 4.4.10. викласти у  такій редакції:
4.4.10. відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у 
Педагогічному коледжі, за погодженням з органами студентського 
самоврядування;

Розділ V. Органи громадського самоврядування

Підпункт 5.1.викласти у  такій редакції:
5.1. Вищим колегіальним- органом громадського самоврядування 
Педагогічного коледжу є загальні збори трудового колективу.

Право участі у загальних зборах трудового колективу мають усі 
категорії працівників Педагогічного коледжу та представники студентів 
Педагогічного коледжу. При цьому не менше, як 75 відсотків загальної 
чисельності членів загальних зборів, становлять педагогічні працівники, які 
працюють у Педагогічному коледжі на постійній основі, і не менше, як 10 
відсотків -  виборні представники з числа студентів Педагогічного коледжу.

Підпункт 5.3. доповнити абзацом десятим такого змісту:
затверджують правила внутрішнього розпорядку Педагогічного 
коледжу.

Підпункт 5.4. викласти у  такій редакції:
5.4. У Педагогічному коледжі створюються і діють органи студентського 
самоврядування, які є невід’ємною частиною громадського самоврядування 
Педагогічного коледжу. Усі особи, які навчаються у Педагогічному коледжі, 
мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у 
Педагогічному коледжі, безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування.
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Доповнити підпунктом 5.8.

5.8. Дорадчим органом студентського самоврядування є Профспілковий 
комітет студентів, що обирається шляхом таємного голосування з числа 
студентів Педагогічного коледжу конференцією студентів у кількості, що 
дорівнює кількості студентських груп. ■*

г

Доповнити підпунктом 5.9.
5.9. Профспілковий комітет студентів:

5.9.1. проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи;
5.9.2. сприяє працевлаштуванню студентів Педагогічного коледжу;
5.9.3. розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходяться на її 
балансі та банківських рахунках;
5.9.4. виконує інші функції.

Доповнити підпунктом 5.10.
5.10. Голова профспілкового комітету та його заступник обираються 
конференцією студентів шляхом таємного голосування терміном на 5 років.

Доповнити підпунктом 5.11.
5.11. У Педагогічному коледжі створюються робочі органи студентського 
самоврядування відділів (старостат); гуртожитку (рада гуртожитку); 
академічної групи, що обираються шляхом таємного голосування загальними 
зборами відповідних підрозділів.

Доповнити підпунктом 5.12.
5.12. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
чинним законодавством України, рішеннями Волинської обласної ради, 
наказами та розпорядженнями управління освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації та цим Статутом.

Доповнити підпунктом 5.13.
5.13. За погодженням із Профспілковим комітетом студентів у Педагогічному 
коледжі приймаються рішення про:

5.13.1. відрахування осіб, які навчаються у Педагогічному коледжі, та їх 
поновлення на навчання;
5.13.2. переведення осіб, які навчаються у Педагогічному коледжі за 
державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб;
5.13.3. переведення осіб, які навчаються у Педагогічному коледжі за 
контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання 
за державним замовленням;
5.13.4. призначення заступника директора з виховної роботи;
5.13.5. поселення осіб, які навчаються у Педагогічному коледжі, в 
гуртожиток і виселення з гуртожитку;
5.13.6. затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для 
проживання осіб, які навчаються у Педагогічному коледжі.



Доповнити підпунктом 5.14.
5.14. Директор коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для 
діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, 
меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом 
до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів 
тощо).

Доповнити підпунктом 5.15.
5.15. Фінансовою основою роботи студентського самоврядування є кошти, 
визначені Педагогічною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка 
коштів спеціального фонду Педагогічного коледжу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їх завдань і повноважень. Не менше, як 30 відсотків коштів, 
витрачаються на підтримку науково-дослідної діяльності осіб, які навчаються 
у коледжі.
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