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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Ця Угода є спільною програмою дій адміністрації та Спілки студентів
технікуму, яка забезпечує захист навчальних, соціально-побутових,
культурних інтересів та прав студентів, підвищення якості підготовки
майбутніх фахівців і укладається на основі чинного законодавства з
додержанням законів України «Про вищу освіту», «Про студентське
самоврядування», «Про колективні договори і угоди», Кодексу Законів
про працю.

1.2.

Предметом Угоди є переважно додаткові, відносно діючого законодавства,
положення про умови проведення навчального процесу, соціального,
житлово-побутового

та

медичного

обслуговування

студентів,

які

надаються адміністрацією.
1.3.

Адміністрація визнає Раду спілки студентів представником інтересів
більшості студентів технікуму з усіх питань, що їх стосуються, і підписує
з нею Угоду.

1.4.

Угода поширюються на всіх студентів технікуму.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1.

Адміністрація зобов’язується:

2.1.1. Надати безкоштовно студентській раді для роботи необхідні приміщення з
обладнанням, освітленням, опаленням та обслуговуванням. Забезпечити
відведення місць для встановлення інформаційних стендів, можливість
безкоштовного користування засобами телефонного зв’язку в межах міста
та доступу до мережі Інтернет.
2.1.2. Включати студентів складу Приймальної комісії , стипендіальних комісій та
комісій, на яких вирішуються питання, що стосуються соціальних
проблем студентів.
2.1.3. Надавати

Раді

спілки

студентів

необхідну

інформацію

(крім

конфіденційної) з питань, які стосуються студентів.
2.1.4. Студентів, обраних до складу Ради спілки студентів та профкому, не
притягати до дисциплінарних стягнень та відрахування з технікуму без
погодження з профспілковим комітетом.
2.1.5. За заявами членів профспілки проводити утримання членських внесків із
стипендії в розмірі 1% з подальшим їх перерахуванням 80% на
розрахунковий рахунок профкому та 20% на рахунок Центрального
комітету профспілки авіапрацівників в трьохденний термін.
2.2.

Рада спілки студентів зобов'язується:

2.2.1. Діяти у рамках заходів, запланованих Угодою.
2.2.2. Брати участь у розробці та обговоренні нормативних актів технікуму, що
стосуються студентських проблем.
2.2.3. Брати участь у розподілі та ефективному використанні коштів, які
виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення
культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.
2.2.4. Збирати заяви зі студентів, які є членами профспілки, про утримання
членських внесків із їх стипендії.

2.2.5. Вимагати припинення дії наказів та розпоряджень, що суперечать чинному
законодавству або погіршують умови навчання, відпочинку, соціального
захисту та медичного обслуговування.
3. СОЦІАЛЬНИЙ

ЗАХИСТ

СТУДЕНТІВ,

СТИПЕНДІАЛЬНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ПОБУТОВИХ УМОВ
3.1.

Адміністрація зобов'язується:

3.1.1. При

складанні

розкладу

занять

дотримуватися

норм

навчального

навантаження та рівномірного розподілу навчальних годин протягом
тижня відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.
3.1.2. Надавати студентам змогу знайомитися із наказами та планами робіт, що
стосуються навчально-виховного процесу та студентів.
3.1.3. Здійснювати облік студентів, які потребують допомоги та надавати
допомогу згідно чинного законодавства.
3.1.4. Формувати фонд соціальної допомоги студентам (ФСДС), на який
відносити не менше 10 % асигнувань від загального стипендіального
фонду технікуму (при наявності достатнього фінансування з бюджету).
3.1.5. Щоквартально відносити на рахунок ФСДС кошти, одержані від економії
стипендіального фонду.
3.1.6. Проводити систематичні виплати матеріального забезпечення студентам з
числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та особам
з їх числа. При наявності коштів у ФСДС надавати матеріальну допомогу
малозабезпеченим студентам у скрутних випадках, на оздоровлення тощо.
3.1.7. Установити термін виплати стипендії до 20 числа кожного місяця.
При наявності коштів у ФСДС здійснювати преміювання студентів за
активну громадську роботу, видатні досягнення у науковій, культурній,
господарській, спортивній діяльності.
3.1.8. Виносити на розгляд педагогічної ради питання про надання студентам
персональних академічних стипендій за поданням навчальних груп,
циклових комісій тощо.

3.1.9. Надавати студентам за підсумками навчального року почесне звання
«Кращий студент року» за видатні досягнення у навчанні, науководослідній роботі, активну участь у громадському житті з виплатою
персональної стипендії (відповідно до положення про почесне звання
«Кращий студент року»).
3.1.10. В разі потреби студента в індивідуальному графіку навчання, при
наявності його письмової заяви та погодження із викладачами, надавати
йому таку можливість.
3.1.11. Надавати студентам необхідні консультації з правових питань.
3.1.12. Сприяти забезпеченню студентів необхідними пільговими квитками для
проїзду у міському транспорті.
3.1.13. Забезпечувати своєчасну підготовку навчальних приміщень до нового
навчального року.
3.1.14. Залучати студентів до участі у обговоренні питань поточного ремонту
навчального

корпусу

та

навчальних

баз

технікуму,

формування

студентських загонів по благоустрою територій та приміщень технікуму.
3.2.

Рада спілки студентів зобов'язуються:

3.2.1. Сприяти

підтримуванню

навчальної

дисципліни

серед

студентської

спільноти.
3.2.2. Проводити роботу висунення кандидатур серед студентів на призначення
персональних ординарних стипендій та оформлення відповідних
3.2.3. Брати участь у роботі стипендіальної комісії технікуму при призначенні
стипендії та розподілі коштів ФСДС.
3.2.4. Брати участь у вирішенні питань відрахування студентів з причин, не
пов'язаних із успішністю.
3.2.5. Приймати активну участь у вирішенні питань ремонту кабінетів,
забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень,
обладнання та іншого майна навчального закладу.
3.2.6. Забезпечити широке обговорення в студентських колективах технікуму
будь-яких проектів та змін в умовах навчання.

3.2.7. Сприяти притяганню до матеріальної відповідальності студентів за збитки,
нанесені технікуму у разі порчі, розкрадання майна тощо.
3.2.8. Розглядати випадки порушення дисципліни і норм поведінки на зборах у
навчальних групах, засіданнях Старостату та Ради спілки студентів.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ, СПОРТИВНА РОБОТА ТА
ОЗДОРОВЛЕННЯ
4.1.

Адміністрація зобов'язується:

4.1.1. Підтримувати різноманітні форми роботи по організації дозвілля студентів,
сприяти розвитку матеріальної бази.
4.1.2. Вишукувати та залучати кошти на ремонт та утримання спортивної, актової
зали для проведення культурно-масової та спортивної роботи в технікумі.
4.1.3. Сприяти проведенню спортивних змагань, туристичних походів, організації
відпочинку та оздоровлення студентів.
4.1.4. Надавати

студентам

можливість

користуватися

мультимедійним

та

спортивним обладнанням, а також підсобним приміщенням актової зали
для роботи з музичною апаратурою (ремонт, обслуговування) та роботи
радіовузла.
4.1.5. Надавати студентам можливість користуватися актовою залою для
проведення

репетицій

та

спортивною

залою

для

тренувань

у

позанавчальний час (по узгодженню з адміністрацією).
4.2.

Рада спілки студентів зобов'язується:

4.2.1. Залучати студентів до участі у культурно-масових та спортивних заходах у
технікумі та за його межами.
4.2.2. Приймати активну участь у організації, підготовці та проведенні
тематичних виховних заходів, традиційних свят, клубів веселих та
кмітливих, конкурсів, Днів здоров'я тощо.
4.2.3. Сприяти розповсюдженню серед студентів квитків до музеїв, виставок,
театрів тощо.

4.2.4. Сприяти

щорічному

своєчасному

проходженню

студентами

флюорографічного обстеження.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.

Контрольні функції за виконанням Угоди здійснюють Рада спілки студентів
та адміністрація у особі заступника директора з навчально-виховної
роботи.

5.2.

Хід виконання Угоди висвітлюється в органах масової інформації технікуму
та на конференції студентів.

