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Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля,
морально-етичного, культурного та спортивного розвитку курсанта як всебічнорозвинутої особистості, а також з метою активної участі курсантів у громадському
житті Інституту Військово-морських Сил Національного університету Одеська
морська академія (далі – Інститут ВМС), забезпечення співпраці курсантських
колективів, організацій та груп, курсанти, співпрацюючи з керівництвом Інституту
ВМС, утверджують Положення «Про органи курсантського самоврядування
Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська
академія» (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.
Органи курсантського самоврядування створюються на добровільних
виборних засадах за ініціативою курсантів і є складовою громадського
самоврядування Інституту ВМС.
Органи курсантського самоврядування в Інституті ВМС здійснюють свою
діяльність в інтересах всіх курсантів Інституту ВМС.

І.Загальні положення
1.1. Інститут Військово-морських Сил Національного університету «Одеська
морська академія» (далі – Інститут ВМС), є вищим військовим навчальним
закладом державної форми власності зі специфічними умовами навчання, який
здійснює підготовку курсантів для подальшої служби на посадах офіцерського
складу з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань.
1.2. Курсантське самоврядування (далі - КС) у Інституті ВМС - це право і
можливість курсантів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та
інтересів курсантів.
1.3. КС є невід’ємною частиною громадського самоврядування Інституту
ВМС.
1.4 Усі курсанти, які навчаються у Інституті ВМС, мають рівні права та
можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи КС.
1.5 КС здійснюється курсантами безпосередньо і через органи КС, які
обираються шляхом прямого таємного голосування.
1.6 У своїй діяльності органи КС керуються чинним законодавством,
статутом Інституту ВМС та цим Положенням.
1.7 Органи КС діють на принципах:
добровільності, колегіальності, відкритості;
виборності та звітності перед курсантами;
рівності права курсантів на участь у КС;
незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

2. Структура та організація роботи органів курсантського
самоврядування
2.1. КС Інституту ВМС здійснюється на рівні курсу та Інституту ВМС.
2.2. Вищим органом КС є загальні збори курсантів Інституту ВМС, на яких
ухвалюють положення про органи КС Інституту ВМС, визначають структуру,
повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та
виконавчих органів КС;
заслуховують звіти про виконану роботу представницьких органів КС, дають
їм відповідну оцінку.
2.3. Виконавчим органом КС в курсовому підрозділі та в Інституті ВМС є
Рада. До Ради КС Інституту ВМС входять: голова ради, перший заступник голови
ради, секретар ради, голови рад курсів з правом голосу. Під час засідань ради
кожен бажаючий курсант має право брати активну участь у засіданні, з правом
дорадчого голосу.
2.4. До ради курсантського самоврядування курсу входять: голова ради
курсу, заступник голови ради курсу, секретар ради курсу, а також за

запрошенням голова ради Інституту ВМС чи заступник голови ради Інституту
ВМС з правом голосу. Під час засідань ради кожен бажаючий курсант має право
брати активну участь у засіданні, з правом дорадчого голосу.
2.5. Головною структурною одиницею системи КС є курс, який делегує свого
представника до ради КС Інституту ВМС.
2.6. Рада органів КС Інституту ВМС формується з представників відповідних
виконавчих органів курсів (голів рад самоврядування курсів) та обирає своїх
представників до ради органів КС Інституту ВМС .
2.7. Голова органу самоврядування організовує роботу органів
самоврядування у підрозділі, на запрошення керівників курсів бере участь у
засіданнях вченої ради Інституту ВМС, де обговорюються питання діяльності
органів КС, проблемні питання курсантського життя.
2.8. Секретар курсантського органу організовує контроль за виконанням
рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з
повідомленнями про виконання рішень.
2.9. При раді за необхідності створюються комісії за напрямами роботи (за
вибором): навчально-наукова, культурно-просвітницька, із захисту прав курсантів,
спортивно-оздоровча,
соціально-побутова,
фізкультурно-масової
роботи,
благодійний комітет та ін.
2.10. Засідання рад курсантського самоврядування курсу проводяться не
менше двох разів на рік, а також за необхідності.
2.11. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання
життєдіяльності курсантів, обумовлені основними напрямами діяльності КС.
2.12. Голови ради курсантського самоврядування курсів у кінці навчального
року на загальних зборах звітують про виконану роботу.
2.13. Рішення ради КС і загальних зборів є обов'язковим для виконання.
2.14. З припиненням особою навчання в Інституті ВМС припиняється і її
участь в органі КС у порядку, передбаченому цим Положенням.

3. Мета і завдання органів курсантського самоврядування
3.1. КС у Інституті ВМС функціонує з метою забезпечення виконання
курсантами своїх обов'язків, захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку
особистості курсанта, формує в них навички майбутнього командира, начальника.
3.2.
Діяльність органів КС направлена на удосконалення навчальновиховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури курсантів,
зростання у курсантської молоді соціальної активності та відповідальності за
доручену справу.
3.3. Курсантське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності курсантів, формуються
моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.

3.4. Основні завдання органів КС:
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів;
сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
курсантів;
створення різноманітних курсантських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами;
організація співробітництва із курсантами інших вищих навчальних
закладів і молодіжними організаціями;
контроль
за
військовою
дисципліною
курсантів,
оперативне
реагування на їх порушення;
участь у заохоченні кращих курсантів;
залучення курсантів до художньої самодіяльності;
координація роботи з викладачами, наставниками навчальних курсів;
разом із курсовими офіцерами створення умов для самостійної
підготовки (навчання) курсантів, їхнього відпочинку і дозвілля;
пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню
курсантами правопорушень, вживанню ними алкогольних напоїв,
наркотичних засобів, курінню та ін.

4. Права і обов’язки органів курсантського самоврядування
4.1. Члени самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені
курсанти Інституту ВМС, згідно із законодавством та статутом Інституту ВМС.
4.2. Крім викладеного, члени КС мають право:
обирати і бути обраними до будь-якого органу КС;
звертатися до будь-якого органу КС стосовно питань, що належать до
компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;
опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів
і органів КС, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або
ускладнюють досягнення цілей організації;
приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального
закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку курсантів;
виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством та цим
Положенням.
4.3. Ради курсантського самоврядування Інституту ВМС мають право
звертатися до керівного складу навчального закладу з пропозиціями і заявами,
пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності
самоврядування.

4.4. Голова ради КС має право брати участь у засіданнях вченої Ради під час
розгляду питань курсантського життя.
4.5. Голова ради Інституту ВМС та його заступник є членами вченої ради
Інституту ВМС .

5.Обов’язки органів КС:
5.1. Відповідально дотримуватися пунктів цього Положення;
5.2 Виконувати рішення органів КС, що спрямовані на досягнення мети і
вирішення завдань організації;
5.3 Забезпечувати у межах наданих повноважень вирішення проблем
курсантів;
5.4 Допомагати в реалізації курсантських ініціатив;
5.5. Інформувати курсантів про свою діяльність;
5.6. Звітувати про діяльність у кінці терміну наданих їй повноважень
перед курсантами та оприлюднювати загальний звіт за рік;
5.5. На вимогу курсантів надавати інформацію про свою діяльність та плани,
якщо це не порушує реалізації цих планів.
5.6 У разі залучення членів КС у науково-практичних або інших заходах під
час навчального процесу Голова КС, його заступники звертаються із рапортом або
заявою до керівного складу закладу з проханням визнати причину відсутності
студента на занятті поважною.

6. Припинення участі в органах курсантського самоврядування
6.1. Припинення участі в органах курсантського самоврядування у разі:
завершення навчання в Академії;
за власним бажанням;
виключення;
переобрання.
6.2. Підставами виключення з комітету є:
систематичне порушення вимог даного Положення за наявності
попередження про неприпустимість таких порушень;
порушення дисципліни або Статуту Інституту ВМС;
вчинення аморального проступку, адміністративного чи кримінального
правопорушення.
Рішення про виключення приймається Головою КС за погодженням з
радами.
7. Внесення змін і доповнень до Положення
7.1. Право внесення змін і доповнень до даного Положення є винятковою
Компетенці ю загальних зборів КС.
7.2. Наданням пропозицій про внесення змін та доповнень до Положення
володіють ради КС курсів та Інституту ВМС. Ініціатива має бути підтримана
двома третинами учасників загальних зборів КС.

