Студентська рада Чернівецького кооперативного економіко-правового
коледжу

1. Голова студентської ради - Гузак Роксолана Володимирівна
 несе відповідальність за функціонування Студентської ради;
 головує на засіданнях Студентської ради;
 організовує роботу осіб, які виконують постійні доручення при Студентській
раді;

 презентує Студентську раду;
 має право підпису документів від імені Студентської ради;
 може делегувати частину своїх обов’язків заступникам.
2. Заступник голови студентської ради – Гуфенко Михайло Максимович
 В разі відсутності голови головує на засіданнях;
 Виконує делеговані йому повноваження.
3. Сектор фінансів – Загарюк Богдана Миколаївна
 веде загальний облік коштів Студентської ради;
 звітує про використання коштів Студентської ради;
 обліковує кошти, які надходять до Студентської ради;

 оформляє всю необхідну документацію по використанню коштів Студентської
ради.
4. Сектор «Наука та Освіта» - Тернавський Юрій Васильович
5. Сектор «Наука та Освіта» - Сердюк Ірина Ігорівна
 беруть участь у всіх зборах Студентської ради;
 значну увагу приділяють студентам,які проживають у гуртожитку;
 спільно з адміністрацією розробляють навчальні й наукові заходи
(конференції, дебати);
 подають інформацію про наукове життя іншим членам Студентської ради;
 допомагають іншим членам Студентської ради та має право на одержання
допомоги і потрібної інформації;
 запроваджують нові проекти щодо освітнього та наукового життя коледжу.
6. Сектор «Культура та спорт» - Трояновський Богдан Дмитрович
7. Сектор «Культур та спорт» - Терентяк Діана Віталіївна
 налагоджують культурно-масову роботу в коледжі;
 заохочують студентів до активного життя;
 спільно з адміністрацією коледжу розробляють культурно-масові заходи;
 вивчають пропозиції студентів щодо покращення життя в навчальному закладі
шляхом анкетування, тестування;
 допомагають іншим членам Студентської ради коледжу;
 впроваджують нові проекти щодо культурного життя коледжу;
 беруть участь у вирішенні питань стосовно проведення культурно-масових
заходів;
 вносять пропозиції на проведення конкурсів, спортивних змагань і стосовно
нагородження;
 беруть участь у всіх зборах Студентської ради.
8. Сектор інформації та міжвузівських зв’язків – Пахнюк Таїсія Анатоліївна
 організовує оформлення стендів, газет та повідомлень;
 готує і подає інформацію членам Студентської ради;
 повідомляє про позачергові збори, про проведення свят, різних заходів та
подій, що будуть відбуватися в Коледжі та і інших ВНЗ;
 співпрацює з всіма комітетами.
9. Сектор «Милосердя» - Пасарюк Алла Ігорівна
10. Сектор «Милосердя» - Савчук Рома
 ініціюють й організовує благодійні акції та допомогу студентам, що мають
статус інвалідів,сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування;
 організовують благодійні походи в дитячі будинки,інтернати;
 організовують благодійні концерти за участю студентів коледжу;
 заохочують студентів для участі у благодійній акції.

11.

Голова студради юридичного відділення – Іванюк Богдана Олександрівна

12.
Голова студради відділення туристично-ресторанного обслуговування
та харчових технологій – Бендюл Крістіна Сергіївна
13.
Голова студради відділення економіки та комп’ютерних технологій –
Стоянова Анна Вікторівна
 мають право отримувати необхідну для здійснення своєї діяльності
інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування;
 мають право співпрацювати на підставі відповідних угод спільної діяльності з
іншими відділеннями ЧКЕПК;
 забезпечують контроль за виконанням рішень студентської ради ЧКЕПК;
 звітують про роботу студентської ради відділення перед Головою
студентської ради;
 вносять пропозиції до Студентської Ради ЧКЕПК щодо поліпшення умов
навчання і побуту студентів.
14.
Ковальчук Іоан Васильович – секретар студентської ради
 веде протоколи засідань;
 відповідає за документацію, вирішує і координує організаційні питання;
 має право голосу у вирішенні спірних питань на засіданнях Студентської
ради;
 бере активну участь у діяльності Студентської ради;
 обов'язково присутній на засіданнях Студентської ради.

