
 



 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення регламентує порядок створення й функціонування 

контрольно-ревізійної комісії (далі – КРК) Студентської ради у 

Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (далі – Академії) та Харківському педагогічному 

фаховому коледжі (далі – Харківський коледж). 

1.2. КРК обирається Конференцією студентів із числа здобувачів вищої 

освіти (студентів) строком на один рік шляхом відкритого голосування. 

1.3. Членами контрольно-ревізійної комісії Студентської ради Академії 

можуть бути члени Студентської ради Академії, які не обіймають керівні 

посади у Студентській раді Академії. 

1.4. Студенти, обрані до складу КРК, можуть бути усунені із своїх посад за 

результатами відкритого голосування Конференції здобувачів вищої освіти. 

Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 

відсотків студентів Академії та Харківського коледжу. 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Контрольно-ревізійна комісія створюється для здійснення поточного 

контролю: 

- за використанням стипендіального фонду, 

- контролю за витратами на заохочення та надання матеріальної допомоги 

здобувачам освіти Академії та Харківського коледжу, 

- раціональним розподілом коштів та іншого майна, необхідного для 

повноцінної діяльності органів студентського самоврядування; 

- бере участь у вирішенні питань розподілу, використання майна та 

виконання бюджету Академії; 

- вимагає позачергове скликання Конференції студентів академії у разі 

виявлення суттєвих зловживань, вчинених членами Студентської ради 

Академії чи керівниками органів Студентської ради Академії;  

- вносить пропозиції щодо впровадження заходів для усунення порушень і 

притягнення винних осіб до відповідальності за умови виявлення фактів 

нераціонального використання коштів і майна, фінансових та інших  

зловживань; 

 

 



 

 

- звітує про результати своєї роботи на  Конференції студентів; 

- приймає інші рішення в межах своїх повноважень; 

- виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», 

статутом Академії  та цим Положенням. 

3. СКЛАД КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1. До складу КРК входять: голова, заступник, секретар, члени КРК, які 

обираються безпосередньо Конференцією студентів Академії та здійснюють 

свої повноваження до обрання нового її складу.  

3.2. Можуть розглядатися інші кандидатури, запропоновані членами 

конференції студентів та винесені на голосування. 

3.3. КРК зі свого складу обирає голову.  

3.4. Студентська Рада Академії та адміністрація Академії не має права 

втручатися в діяльність КРК. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

4.1. Засідання КРК проводяться не рідше одного разу на рік. 

4.2. Головує на засіданні Голова КРК або за його дорученням – заступник.  

4.3. Рішення КРК вважаються прийнятим, якщо за них проголосували більше 

половини членів, які брали участь у засіданні. 

4.4. Рішення КРК Студентської ради Академії підписують головуючий на 

засіданні та секретар. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення, зміни і доповнення стають правомірними після 

затвердження Конференцією студентів академії. 

 

 


