ПОЛОЖЕННЯ
про курсантське самоврядування
Інституту кримінально-виконавчої служби
Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля,
морально-етичного, культурно-просвітницького та спортивного розвитку
курсанта як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі
курсантів у громадському житті Інституту кримінально-виконавчої служби
(далі – Інституту), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій
та груп, курсанти, співпрацюючи з керівництвом Інституту, ухвалюють
Положення про курсантське самоврядування Інституту (далі − Положення),
яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права
курсантів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні
засади створення та функціонування курсантського самоврядування.
Орган студентського самоврядування Інституту (далі – орган
самоврядування) носить назву курсантське самоврядування.
Органи самоврядування створюються на добровільних виборних засадах
за ініціативою курсантів і є складовою громадського самоврядування Інституту.
Органи самоврядування Інституту здійснюють свою діяльність
в інтересах всього перемінного складу Інституту.
Обсяг повноважень органів самоврядування визначається цим
Положенням й узгоджується з керівництвом Інституту, але не може бути
меншим, ніж визначено чинним законодавством України.
Рішення органів самоврядування Інституту мають рекомендаційний
характер для керівництва Інституту та його структурних підрозділів
і враховуються ними при вирішенні питань, що стосуються організації
діяльності курсантів.
Розділ І Загальні положення
Стаття 1. Цілі та завдання курсантського самоврядування
Основними цілями діяльності курсантського самоврядування є:
1. Активізація навчальної та наукової діяльності курсантів;
2. Сприяння розвитку творчого потенціалу перемінного складу;
3. Виховання у курсантів правової, моральної та етичної культури;
4. Безпосередня участь курсантів у реалізації державної молодіжної
політики;
5. Забезпечення захисту прав та законних інтересів курсантів;
6. Забезпечення виконання курсантами своїх обов’язків;
7. Пропаганда здорового способу життя;
8. Розвиток та формування у курсантів організаторських та лідерських
здібностей;
Для реалізації вищезазначених цілей курсантське самоврядування ставить
перед собою такі завдання:
1. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів;
2. Сприяння формуванню у курсантів моральних та етичних якостей,
виховання патріотизму;
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3. Пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки,
запобігання вчиненню курсантами правопорушень;
4. Сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку курсантів;
5. Сприяння створенню різноманітних курсантських гуртків, товариств,
об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
6. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
7. Спільно з відповідними структурними підрозділами Інституту
сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової,
юридичної та іншої допомоги курсантам;
8. Представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих
органах Інституту;
9. Контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку Інституту
та оперативне реагування на випадки їх порушення;
10. Співпраця з викладачами, комендантами гуртожитків, керівниками
кафедр, начальниками факультетів, відділами, курсовою ланкою та
керівництвом Інституту;
11. Інформування курсантів з питань наукового, спортивного,
культурного та громадського життя.
Органи самоврядування вправі звертатися до керівництва Інституту з
пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними
напрямками діяльності через відділ соціально-виховної та психологічної
роботи.
Стаття 2. Принципи діяльності курсантського самоврядування
1. Самостійність. Курсантське самоврядування Інституту – це
самостійна громадська діяльність курсантів з реалізації функцій управління
справами перемінного складу, яка здійснюється курсантами відповідно до
завдань, які стоять перед курсантським колективом.
2. Законність. У своїй діяльності курсантське самоврядування керується
законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, наказами Державної
пенітенціарної служби України, Правилами внутрішнього розпорядку
Інституту, наказами начальника Інституту та цим Положенням.
3. Взаємодія і взаємопідтримка. Взаємодія органів самоврядування з
керівництвом Інституту здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги,
співробітництва та партнерства. У своїй діяльності курсантське самоврядування
користується підтримкою керівництва Інституту, а також інших осіб та
організацій, які виявили бажання співпрацювати з курсантським
самоврядуванням.
4. Світськість і аполітичність. У своїй діяльності курсантське
самоврядування не залежить, не підтримує та не може сприяти діяльності
релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.
5. Матеріальна незацікавленість. Курсантське самоврядування не має
на меті одержання прибутку. Кошти, які надходять до курсантського
самоврядування, використовуються виключно на здійснення його цілей.
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6. Свобода участі. Участь у діяльності курсантського самоврядування є
вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у курсантському
самоврядуванні.
7. Рівність учасників. Ніхто не може бути обмежений в участі у
курсантському самоврядуванні за ознакою расової, релігійної, етнічної,
професійної, політичної приналежності, а також з інших мотивів.
8. Гласність. Вся діяльність курсантського самоврядування підлягає
висвітленню і не може бути прихована від особового та перемінного складу
Інституту.
9. Ініціативність. Діяльність курсантського самоврядування базується
на ініціативі та ентузіазмі.
10. Підзвітність і відповідальність перед перемінним складом. Органи
самоврядування несуть відповідальність перед перемінним складом за
виконання покладених на них завдань.
11. Виборність. Кожен курсант має право обирати і бути обраним до
органів самоврядування.
Розділ ІІ Структура курсантського самоврядування Інституту
Стаття 3. Структура органу самоврядування Інституту
Курсантське самоврядування здійснюється на рівні взводу, курсу,
факультету та Інституту в цілому.
Курсантське самоврядування може бути колективним членом
внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів
тощо.
Структура курсантського самоврядування Інституту складається з
наступних органів:
1. Конференція перемінного складу (далі − Конференція);
2. Рада курсантського самоврядування Інституту (далі  Рада);
За необхідності може створюватися рада курсантського самоврядування
курсу. Рішення про її створення приймається виключно Конференцією
перемінного складу.
Стаття 4. Конференція перемінного складу
Вищим органом курсантського самоврядування є Конференція.
Учасниками Конференції є делегати – весь перемінний склад Інституту.
Кожен делегат має право одного голосу й повинен особисто приймати
участь у роботі Конференції.
На Конференції можуть бути присутні: начальник Інституту, його
заступники, начальники факультетів, представники курсової ланки та
структурних підрозділів Інституту як спостерігачі з правом дорадчого голосу.
Конференція є правомочною за умови присутності двох третин делегатів
від її складу.
Конференція скликається не менш ніж раз на рік. Для вирішення
нагальних та невідкладних питань за ініціативою Ради курсантського
самоврядування, курсантів або керівництва Інституту може скликатися
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позачергова Конференція. Ініціативу про її скликання може вносити третина від
загальної кількості членів Ради, Голова Ради, а також третина від загальної
кількості курсантів Інституту. Ініціатива третини членів Ради або Голови Ради
має бути підтримана двома третинами голосів від загальної кількості членів
Ради, а ініціатива курсантів та керівництва Інституту не потребує підтримки і
схвалення Ради.
Головуючим на Конференції є Голова Ради.
Секретарем Конференції є секретар Ради або, в разі його відсутності або
припинення повноважень, обраний Радою представник. Секретар фіксує хід
роботи Конференції протоколом, який підписується Головуючим та секретарем
Конференції.
Порядок проведення Конференції визначається Регламентом, який
затверджується Конференцією перемінного складу шляхом відкритого
голосування.
Стаття 5. Повноваження Конференції
Конференція перемінного складу здійснює наступні повноваження:
1. Затверджує Положення про курсантське самоврядування Інституту
кримінально-виконавчої служби, вносить до нього зміни і доповнення у
порядку, передбаченому Положенням;
2. Ухвалює програмні документи та визначає основні напрямки діяльності
курсантського самоврядування;
3. Обирає членів контрольно-ревізійної комісії;
4. Затверджує склад Ради (терміном на один рік);
5. Заслуховує звіт і дає загальну оцінку діяльності Ради;
6. Затверджує процедуру використання майна та коштів курсантського
самоврядування;
7. Затверджує річний кошторис витрат (бюджет) курсантського
самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про
його виконання;
8. Обирає контрольно-ревізійну комісію з числа курсантів для здійснення
поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету
курсантського самоврядування;
9. У разі потреби, розглядає та вирішує питання про реорганізацію
курсантського самоврядування та його органів;
10. Вирішує питання щодо створення нових органів в структурі
курсантського самоврядування;
11. Ухвалює рішення з будь-яких питань діяльності курсантського
самоврядування, прийнятих нею до розгляду;
12. Може, на визначених нею умовах і термін, делегувати свої окремі
повноваження Раді з обов’язковим наступним звітом про виконання;
13. Вирішує питання про вступ курсантського самоврядування Інституту
до внутрішньодержавних та міжнародних спілок, організацій, асоціацій, союзів
тощо;
14. Затверджує символи курсантського самоврядування (емблему, девіз та
гімн);
15. Виконує інші функції, передбачені цим Положенням.
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Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів.
Рішення, передбачені п. 1, 7, 9, 10, 13 цієї статті, приймаються не менш як
двома третинами голосів.
Стаття 6. Рада курсантського самоврядування Інституту
Рада є виконавчим органом курсантського самоврядування Інституту.
Вона реалізує цілі та завдання курсантського самоврядування у період між
Конференціями.
Членами Ради є:
1. Голова Ради;
2. Перший заступник Голови Ради;
3. Заступник Голови Ради;
4. Секретар Ради;
5. Голови комітетів Ради;
6. Інші члени Ради.
Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не
менш ніж раз на тиждень Головою Ради або одним із його заступників. На
засіданнях Ради секретарем ведеться протокол, який підписується головуючим
на засіданні.
Кожний курсант, присутній більше трьох разів на засіданні Ради,
автоматично набуває статусу члена Ради.
Засідання Ради є повноважним у разі присутності на ньому простої
більшості членів від її загального складу.
На засідання Головою Ради або рішенням Ради можуть бути запрошені
гості з правом дорадчого голосу.
Прийняті на засіданні Ради рішення є обов’язковими для виконання всіма
членами курсантського самоврядування Інституту.
Членство у Раді не виключає членства в інших об’єднаннях громадян,
якщо це не суперечить цілям і завданням курсантського самоврядування.
Стаття 7. Повноваження Ради
Рада курсантського самоврядування здійснює наступні повноваження:
1. Приймає акти, що регламентують її діяльність;
2. Захищає права та інтереси курсантів, які навчаються у вищому
навчальному закладі;
2. Спрямовує свою діяльність на активізацію участі курсантів у
навчальній та науково-дослідній роботі;
3. Сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо,
співпрацює з ними;
4. Встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
5. Інформує курсантів Інституту про свою діяльність;
6. Приймає рішення щодо проведення акцій та заходів;
7. Займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на
фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
8. Займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
9. Ініціює проведення позачергової Конференції;
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10. Звітує перед Конференцією про виконану роботу;
11. Забезпечує організацією проведення Конференції;
12. Обирає членів виборчої комісії для проведення виборів Голови
курсантського самоврядування;
13. Розробляє проект про внесення змін і доповнень до Положення про
курсантське самоврядування Інституту;
14. Формує комітети Ради за відповідними напрямками діяльності;
15. Затверджує плани роботи комітетів;
16. Розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення по них;
17. Здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних
ресурсів курсантського самоврядування;
18. Допомагає курсантам у реалізації своїх творчих можливостей та
ініціатив, залучує їх до активної участі у діяльності Інституту;
19. Делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів Інституту;
20. Може випускати власне курсантське видання в електронному або
друкованому вигляді, діяльність якого визначається окремим Положенням, що
приймається на засіданні Ради;
21. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
22. Виключає членів Ради у випадках та на підставах, передбачених цим
Положенням;
23. Виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням
курсантського самоврядування, закріплені цим Положенням.
Стаття 8. Припинення членства в Раді
Підставами припинення членства в Раді є:
1. Добровільне складання повноважень;
2. Виключення за рішенням Ради;
3. Втрата статусу курсанта Інституту.
Стаття 9. Підстави виключення з Ради
Підставами виключення з Ради є:
1. Систематичне порушення вимог даного Положення за наявності
попередження про неприпустимість таких порушень;
2. Відсутність члена Ради без поважних причин більш ніж на трьох
засіданнях Ради;
3. Здійснення порушення навчальної дисципліни або Правил
внутрішнього розпорядку в Інституті;
4. Вчинення членом Ради аморального проступку, адміністративного чи
кримінального правопорушення.
Виключення з членів Ради можливе за ініціативою керівництва Інституту,
начальників факультетів, офіцерів курсової ланки, представників відділу
соціально-виховної та психологічної роботи, Голови Ради, однієї третини від
загального складу Ради.
Стаття 10. Процедура виключення члена Ради
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Днем припинення членства в Раді є день винесення рішення Ради про
виключення такого члена. Для ухвалення рішення необхідна присутність
суб’єкта ініціювання виключення члена Ради та особи, щодо якої розглядається
дане питання. На засіданні Ради заслуховуються пояснення члена Ради щодо
порушень, які стали підставою для його виключення. У разі неявки цього члена
на засідання, який належним чином повідомлений або якщо повідомлені ним
причини неявки визнані неповажними, Рада може ухвалити рішення про
припинення членства за його відсутності.
Рішення про виключення приймається двома третинами від загального
складу Ради шляхом відкритого голосування.
Стаття 11. Права і обов’язки членів Ради
Члени Ради мають право:
1. Брати участь у роботі Ради, використовуючи своє право голосу на
засіданні Ради і засіданні відповідного комітету Ради, до складу якого він
входить;
2. Обирати і бути обраним на керівні посади в Раді;
3. Вийти в установленому порядку з Ради;
4. Своєчасно одержувати інформацію про діяльність Ради;
5. Пропонувати питання для розгляду на Конференції, засіданнях Ради і
відповідного комітету Ради, до складу якого він входить;
6. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються
Конференцією, Радою та відповідним комітетом, до складу якого він входить, а
також пропозиції щодо порядку голосування;
7. Висловлювати думку щодо діяльності членів Ради;
8. Брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що
проводяться за ініціативи чи за участю курсантського самоврядування
Інституту;
9. Оскаржити будь-які дії керівництва Інституту, особового та
перемінного складу Інституту, якщо вони обмежують його права, принижують
гідність курсантів або ускладнюють досягнення цілей діяльності курсантського
самоврядування Інституту;
10. Вносити на розгляд Ради пропозиції щодо заохочення активних
курсантів;
11. Користуватися іншими правами і законними інтересами, що не
суперечать законодавству України і цьому Положенню.
Стаття 12. Голова курсантської Ради
Голова курсантської Ради (далі – Голова) обирається на засіданні
Конференції двома третинами голосів, шляхом таємного голосування терміном
на один рік з правом переобрання.
Кандидати на цю посаду зобов’язані подати письмову заяву на ім’я
Голови Виборчої комісії, діяльність якої визначається Положенням про
проведення виборів Голови курсантського самоврядування Інституту
кримінально-виконавчої служби.
З числа членів Ради Голова на першому засіданні Ради призначає
заступників та секретаря.
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У разі відсутності Голови його функції виконує перший заступник, а в
разі його відсутності  заступник, секретар.
Голова Ради може перебувати на посаді не більш ніж два строки.
Повноваження Голови Ради припиняються достроково у разі:
1. Складання повноважень за його особистою заявою;
2. Втрати статусу курсанта Інституту;
3. Висловлення недовіри Конференцією у зв’язку з визнанням його
роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що
унеможливлюють виконання Головою Ради своїх обов’язків.
4. За результатами загального таємного голосування перемінного складу,
для ініціювання якого потрібно зібрати підписи не менш ніж 10 відсотків
курсантів Інституту.
Стаття 13. Повноваження Голови Ради
Голова Ради курсантського самоврядування Інституту здійснює наступні
повноваження:
1. Представляє курсантське самоврядування Інституту у відносинах з
іншими організаціями;
2. Може входити до складу Вченої ради Інституту;
3. Має право отримувати необхідну інформацію від керівництва
Інституту для здійснення своєї діяльності;
4. У межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які
є обов’язковими для виконання членами курсантського самоврядування;
5. Укладає угоди щодо співпраці з органами самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
6. Організовує проведення Конференцій;
7. Ініціює проведення позачергової Конференції;
8. Звітує від імені Ради перед Конференцією;
9. Звітує про діяльність курсантського самоврядування перед Вченою
радою Інституту;
10. Скликає та веде засідання Ради;
11. Складає та вносить на затвердження Ради порядок денний його
засідання;
12. Підписує акти, які приймає Рада;
13. Спрямовує і контролює діяльність Ради;
14. Ініціює питання про виключення члена Ради;
15. Призначає першого заступника, заступника та секретаря;
16. Розподіляє комітети між заступниками для здійснення контролю за їх
діяльністю;
17. Затверджує персональний склад комітетів;
18. Здійснює розподіл повноважень між членами Ради;
19. Висуває кандидатури на посади голів комітетів Ради;
20. Вносить пропозиції керівництву Інституту щодо заохочення
курсантів.
Стаття 14. Заступники Голови Ради
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Голова Ради має першого заступника та заступника (далі – заступники).
Заступники Голови Ради призначаються Головою Ради курсантського
самоврядування з числа членів Ради на першому черговому засіданні Ради.
Заступники Голови Ради призначаються строком на один рік та можуть
перебувати на посаді не більш ніж два строки.
Заступники голови Ради:
1. Здійснюють повноваження Голови Ради за його відсутності;
2. Виконують доручення Голови Ради;
3. Спрямовують та здійснюють постійний контроль діяльності комітетів,
які відносяться до їх відання;
4. Здійснюють інші повноваження, передбачені цим Положенням.
Стаття 15. Секретар Ради:
Секретар Ради призначається Головою Ради з числа членів Ради.
Секретар реалізує наступні повноваження:
1. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради,
проведення її засідань;
2. Веде облік членів Ради;
3. Доводить до відома членів Ради рішення її керівних органів та іншу
інформацію з питань діяльності курсантського самоврядування;
4. Веде протоколи засідань Ради;
5. Відповідає за ведення діловодства та зберігання документації
курсантського самоврядування.
Стаття 16. Комітети Ради
Комітети Ради курсантського самоврядування Інституту є органами Ради,
що утворюються, реорганізуються та ліквідуються Головою Ради за підтримки
двох третин загальної кількості членів Ради курсантського самоврядування.
Обов’язковим є утворення і функціонування наступних комітетів:
1. Освіти і науки;
2. Зовнішніх зв’язків;
3. Культурно-масовий;
4. Спортивний;
5. Інформаційний;
6. Благодійний.
Голови комітетів призначаються і звільняються Радою курсантського
самоврядування за поданням Голови Ради. Головами комітетів можуть бути
тільки члени Ради.
З метою здійснення контролю та координації діяльності комітетів Голова
Ради закріплює за ними своїх заступників.
Організаційною формою роботи комітетів є засідання, які проводяться не
рідше одного разу на тиждень.
На першому засіданні головою комітету призначаються заступник голови
комітету і секретар.
Строк повноважень комітетів дорівнює строку повноважень Ради.
Голова відповідного комітету формує його персональній склад за
погодженням із Головою Ради.
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Стаття 17. Завдання комітетів Ради
Комітети Ради реалізують наступні завдання:
1. Розробляють план роботи комітету та подають його на затвердження до
Ради;
2. Забезпечують реалізацію завдань і цілей курсантського самоврядування
та програми діяльності Ради у відповідній сфері;
3. В межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують
заходи, направлені на задоволення потреб курсантів Інституту;
4. В межах сфери діяльності узагальнюють і систематизують пропозиції
курсантів та інших зацікавлених осіб;
5. Здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення.
Стаття 18. Організація роботи комітетів Ради
Організація роботи комітетів покладається на голів комітетів.
Головою комітету є член Ради, який обирається Радою за поданням
голови Ради. До складу комітетів може входити будь-який курсант Інституту,
який подав письмову заяву Голові відповідного комітету про включення його
до складу. Персональний склад комітетів затверджується Головою Ради за
поданням Голів відповідних комітетів.
Голова комітету, в залежності від складності питання, може поставити
його на вирішення всім складом комітету або прийняти одноособове рішення.
Рішення комітетів приймаються простою більшістю голосів від кількості
членів комітету, присутніх на засіданні.
Комітети здійснюють планування своєї діяльності шляхом складання
перспективних та поточних планів роботи.
Секретарі оформлюють рішення комітетів відповідно до правил
діловодства та направляють копію рішення до секретаря Ради Курсантського
самоврядування.
Правила
діловодства
встановлює
Секретар
Ради
курсантського самоврядування. Комітети є підзвітними та відповідальними
перед Радою Курсантського самоврядування Інституту.
Стаття 19. Повноваження Голів комітетів Ради
Голови комітетів:
1. Головують на засіданнях комітетів;
2. Формують персональний склад комітетів та подають його на
затвердження Голові Ради курсантського самоврядування Інституту;
3. Виконують представницькі функції;
4. Підписують протоколи засідань комітету;
5. Видають відповідні акти з питань, віднесених до їх відання;
6. Визначають основні напрямки роботи комітетів;
7. Організовують роботу комітетів;
8. Складають програму діяльності комітету та подають її на обговорення і
затвердження Раді;
9. Здійснюють розподіл повноважень між членами комітету;
10. Виступають на засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями з
питань роботи комітету;
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11. За згодою двох третин загальної кількості членів комітету
виключають члена комітету зі свого складу;
12. Здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам
курсантського самоврядування.
Стаття 20. Права та обов’язки членів комітетів
Члени комітетів мають право:
1. Брати участь у роботі комітету;
2. Вносити пропозиції про розгляд на засіданні комітету будь-якого
питання, що належить до відання комітету;
3. Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків у
відповідній сфері діяльності;
4. Голосувати за те чи інше рішення або утримуватися від голосування;
5. За дорученням голови комітету представляти комітет у відносинах з
іншими організаціями.
Члени комітетів зобов’язані:
1. Бути присутніми на засіданнях комітету;
2. Брати активну участь у роботі комітету;
3. Дотримуватись порядку на засіданні комітету;
4. Виконувати доручення голови комітету.
Стаття 21. Припинення членства в комітеті:
Підставами припинення членства в комітеті є:
1. Добровільне складання повноважень;
2. Виключення;
3. Втрата статусу курсанта Інституту.
Підставами виключення з комітету є:
1. Систематичне порушення вимог даного Положення за наявності
попередження про неприпустимість таких порушень;
2. Відсутність члена комітету без поважних причин більш ніж на трьох
засіданнях комітету;
3. Порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього
розпорядку Інституту.
4. Вчинення членом комітету аморального проступку, адміністративного
чи кримінального правопорушення.
Рішення про виключення приймається Головою комітету за погодженням
з Радою.
Стаття 22. Комітет освіти і науки
Основними напрямками діяльності комітету освіти і науки є:
1. Допомога в організації навчального процесу в Інституті;
2. Внесення пропозицій навчальному відділу Інституту щодо змісту
навчальних планів і програм;
3. Сприяння навчальній, науковій діяльності курсантів;
4. Проведення заходів, спрямованих на виявлення та відзначення
кращих курсантів Інституту;
5. Співпраця з кафедрами та науковими гуртками Інституту;
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6. Організація та проведення науково-практичних конференцій,
практикумів, диспутів, тематичних круглих столів, літературно-мистецьких
заходів тощо;
7. Активізація участі курсантів у навчальній та науково-дослідній
роботі;
8. Участь при вирішенні проблем курсантів, пов’язаних з організацією
навчального процесу;
9. Складання та висвітлення рейтингу курсантів Інституту;
10. Ініціювання питання щодо заохочення курсантів, які мають високі
показники у навчанні та наукові здобутки;
Стаття 23. Комітет зовнішніх зв’язків
Основними напрямками діяльності комітету зовнішніх зв’язків є:
1. Співпраця з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів;
2. Підготовка проектів угод щодо співпраці між курсантським
самоврядуванням Інституту та органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;
3. Співпраця з Державною кримінально-виконавчою службою України у
частині проведення спільних заходів.
Стаття 24. Культурно-масовий комітет:
Основними напрямками діяльності культурно-масового комітету є:
1. Організація та проведення в Інституті конкурсів, концертів, екскурсій
тощо;
2. Створення умов для розвитку творчого потенціалу курсантів;
3. Допомога курсантам у реалізації своїх творчих можливостей та
ініціатив;
4. Залучення курсантів до активної участі у діяльності Університету
культури та Інституту в цілому.
Стаття 25. Спортивний комітет
Основними напрямками діяльності спортивного комітету є:
1. Пропагування здорового способу життя та безпечної поведінки;
2. Організація та проведення заходів, спрямованих на фізичний розвиток
курсантів;
3. Організація та проведення оздоровчих заходів.
Стаття 26. Інформаційний комітет
Основними напрямками діяльності інформаційного комітету є:
1. Інформування курсантів про заходи, що проводяться під егідою
курсантського самоврядування;
2. Інформування курсантів з питань наукового, спортивного, культурного
та громадського життя;
3. Організація інформаційної, пропагандистської та видавничої діяльності
Ради у встановленому законом порядку;
4. Сприяння забезпеченню інформаційної допомоги курсантам;
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5. Висвітлення діяльності курсантського самоврядування у засобах
масової інформації;
Стаття 27. Благодійний комітет
Основними напрямками діяльності благодійного комітету є:
1. Проведення благодійних акцій;
2. Організація поїздок у дитячі будинки, лікарні, спеціалізовані центри,
школи-інтернати тощо;
3. Надання допомоги інвалідам, дітям-сиротам тощо;
4. Надання допомоги курсантам Інституту, що потрапили у складну
життєву ситуацію.
Стаття 28. Взаємодія з керівництвом Інституту, начальниками
факультетів та структурними підрозділами Інституту
Керівництво Інституту не має права втручатися в діяльність
курсантського самоврядування самоврядування.
Керівництво Інституту, начальники факультетів, офіцери з числа курсової
ланки, представники відділу соціально-виховної та психологічної роботи
можуть бути присутніми на засіданнях курсантського самоврядування з правом
дорадчого голосу.
Рада зобов’язана повідомляти особовий склад Інституту про дату, час та
місце проведення Конференції.
Відділ соціально-виховної та психологічної роботи може проводити
консультації з органами самоврядування з питань життєдіяльності курсантської
громади.
Курсантське самоврядування може проводити різноманітні заходи
спільно з відділами Інституту.
Рада має право вносити на розгляд керівництва Інституту подання щодо
матеріально-технічного забезпечення діяльності курсантського самоврядування,
запрошувати керівництво, начальників факультетів, представників структурних
підрозділів на заходи, що проводяться під егідою курсантського самоврядування.
За погодженням з органом самоврядування в Інституті приймаються
рішення про:
1. Відрахування курсантів з Інституту та їх поновлення на навчання;
2. Призначення заступників начальників факультетів, заступника
начальника Інституту;
3. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку Інституту в частині,
що стосується осіб, які навчаються.
Стаття 29. Фінансове забезпечення діяльності курсантського
самоврядування
Фінансовою основою курсантського самоврядування є:
1. Кошти, визначені Вченою радою Інституту в розмірі не менш як 0,5
відсотка власних надходжень, отриманих Інститутом від основної діяльності;
2. Членські внески курсантів, розмір яких встановлюється Конференцією
курсантського самоврядування Інституту. Розмір місячного членського внеску
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однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
Кошти курсантського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх
завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними
кошторисів.
Органи самоврядування публічно звітують про використання коштів та
виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
Стаття 30.Контрольно-ревізійна комісія
Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК) є органом, який створюється
для здійснення поточного контролю за станом використання майна та
виконання бюджету курсантського самоврядування.
КРК у складі 5 осіб обирається Конференцією перемінного складу
строком на 1 рік.
Члени КРК не можуть бути членами Ради курсантського самоврядування
або комітетів Ради.
КРК підзвітна лише Конференції перемінного складу.
КРК очолює голова, який обирається членами КРК з її складу.
До компетенції КРК належить:
1. Розгляд заяв про порушення органами та членами курсантського
самоврядування норм цього Положення;
2. Здійснення
перевірок
фінансово-господарської
діяльності
курсантського самоврядування;
Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь, з правом
дорадчого голосу, у засіданнях всіх органів курсантського самоврядування.
Всі органи та члени курсантського самоврядування зобов’язані надавати
для ознайомлення та зняття, в разі необхідності, копій будь-які наявні у них
документи стосовно діяльності курсантського самоврядування, запитані
Контрольно-ревізійною комісією.
Дострокове припинення повноважень членів КРК можливе у випадках,
передбачених п.6 ст. 12 даного Положення.
Розділ ІІІ Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 31. Символіка Курсантського самоврядування Інституту
Символами курсантського самоврядування є емблема, девіз та гімн, що
затверджуються Конференцією.
Стаття 32. Внесення змін і доповнень до Положення
Право внесення змін і доповнень до даного Положення є винятковою
компетенцією Конференції.
Наданням пропозицій про внесення змін та доповнень до Положення
володіє Рада курсантського самоврядування. Третина від загального складу
Ради ініціює розгляд цього питання на засіданні Ради, а ініціатива має бути
підтримана двома третинами від загального складу Ради.
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Рішення про внесення змін і доповнень до Положення приймається на
Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів,
присутніх на ній.
Стаття 33. Порядок набуття чинності
Положення набуває чинності з моменту його затвердження на
Конференції та внесенням відповідної інформації до протоколу проведення
Конференції.
З набранням чинності цим Положенням втрачає чинність Положення про
курсантське в Інституті кримінально-виконавчої служби від 15.08.2013 року.
Раді курсантського самоврядування:
1. Протягом тижня провести перше чергове засідання та обрати керівні
органи Ради;
2. Протягом двох тижнів з дня затвердження цього Положення привести у
відповідність організацію діяльності курсантського самоврядування.

