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Положення про вiддiл з питань соцiальнIIх та навчальних
проблем студентiв

I. Загальнi положення

1.1.Вiддiл з питань соцiальних та навч€lJIъних проблем студентiв(далi -
Соцiальний вiддiл) е структурним пiдроздiлом Щержавного унiверситету
телекомунiкацiй (даrri - Унiверситет) та створений з метою розв'язання
соцiальних питань та полiпшення навч€шьного середовища студентськоi молодi.

1.2. Соцiа-пьний вiддiл створюеться, реорганiзовуетъся та лiквiдовуеться
наказом ректора Унiверситету у встановленому порядку.

1.3. У СВОiй дiяльностi соцiальний вiддiл керуеться чинним
законодавством УкраiЪи, що стосуеться соцiальних питанъ, Статутом
Унiверситету, наказами ректора та даним Положенням.

1.4. Керiвництво Соцiальним вiддiлом здiйснюе нач€UIьник, який
призначаеться i звiльняеться наказом ректора,безпосередне пiдпорядкуваннrl
визначасться органiзацiйною структурою управлiння Щержавного унiверситету
телекомунiкацiй, затвердженою ректором Унiверситету.

1.5. обов'язки працiвникiв Соцiального вiддiлу визначаються посадовими
iнструкцiями.

II. OcHoBHi завдання та функцii Соцiального вiддiлу

OcHoBHi з авdання Соцiальноzо вid diлу :

2.1. Iнформувати студентiв Унiверситету щодо акту€tлъних соцi€шьних та
навч€tIIьних питань, шляхом розмiщення iнформацii на стендi Соцiального
вiддiлу, на офiцiйному сайтi Унiверситету та в соцiальних мережах.

2.2. Готувати накази про взяття на облiк студентiв пiльгових категорiй
Унiверситету, вiдповiдно до поданих ними заяв та пiдтверджуючих документiв,
та доводити накази до вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Унiверситету.

2.З. ФоРмуватИ та забезпечувати зберiгання особових справ студентiв
пiльгових категорiй Унiверситету, якi навчаються за контрактною формою
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навчаннrI, дJUI поданЕrI на переведеншI на BaKaHTHi мiсця державного
замовлення.

2.4. ФОРМУвати та забезпечувати зберiгання особових справ студентiв
пiльгових категорiй, якi навчаються за рахунок коштiв державного замовленIuI
та яким призначаеться соцiальна стипендiя.

2.5. ФОРМУВаТи пакету пiдтверджуючих документiв (довiдок, витягiв iз
розпоряджень мiських рад тощо) для подання кандидатiв на призначеннrI
соцiалъних стипендiй BepxoBHoi Ради та Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

2.6. Перевiряти правильнiстъ формування наказiв щодо призначеншI
соцiальних стипендiй.

2.7. ФОРМУВаТи списки студентiв пiльгових категорiй Унiверситету, якi
проживають В ryртожитку Унiверситету, вiдповiдно до поданих
пiдтверджуючих документiв та вирiшувати питань щодо поселення таких
студентiв до ryртожитку Унiверситету.

2.8. Готувати накази щодо взяття на облiк на повне державне утримання
студентiв з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування та
осiб з ix числа у разi продовження навчання до 23 pokiB або до закiнчення
закладу освiти вiдповiдно до cTaTTi 54 Закону УкраТни <Про фахову передвищу
ocBiTy>>, cTaTTi 62 Закону Украiни <Про виЩу ocBiTy>> та cTaTTi 8 Закону Украiни
пПро забезпеченнrI органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-
сирiт та дiтей, цозбавлених батькiвського пiклування) та осiб, якi в перiод
навчаннЯ У вiцi вiД 18 до 2З poKiB зЕLлишилися без батькiв (батьки яких
померли/оголошенi померлими, загинули або проп€Lли безвiсти), вiдповiдно
до cTaTTi 8 Закону Украiни <Про забезпеченнrI органiзацiйно-правових умов
соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування>>.

2.9. Готувати нак€ви про надання грошовоi компенсацii по безоплатному
забезпеченню продуктами харчування, про надання щорiчнот допомоги для
придбання навчальноi лiтератури, про надання грошовоi компенсацiт по
безоплатному забезпеченню одягом, взуттям i м'яким iHBeHTapeM, про надання
щорiчноi матерiальноi допомоги студентам з числа дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування та осiб з ix числа та нак€ву про надання
грошовоI компенсацii у зв'язку iз працевлаштуванням.

2.|0. Готувати та своечасно подавати до Управлiння соцiалъного захисту
HaceJIeHHrI Солом'яНськогО районУ MicTa Киева особових справ студентiв
пiльгових категорiй для призначення iм соцiальноi стипендii.

2.||. Проводити роботу серед студентiв Унiверситету щодо формування у
них вiдповiдальнот та безпечноi поведiнки в ситуацiях ризику, навичок
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здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, готовностi та
саморе.tлiзацii, а також органiзацiя, спiльно iз кураторами академiчнлгх |руп,
заходiв дJUI попередженшI будь-яких видiв i форм насильства та конфлiктiв
серед здобувачiв освiти Унiверситету.
Соцiальнuй вiddiл, вidповidно do поклаdенuх завdань вuкону€ функцit:

2.1,2. Взаемодiе за напрямками соцiалъноi та виховноI роботи iз органами
виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування, громадськими органiзацiями,
iншими навчЕUIьними закладами.

2.|з. Вивчае проблеми студентiв та бере rIасть у cTBopeHHi необхiдних
навчЕLльних та соцiальних умов для розвитку молодi.

2.|4. ПогоджУе документи, виданi у межах своеi компетенцii, з iншими
вiддiлами та службами Унiверситету.

2.I5. Залуrае до органiзацii заходiв, що ik проводитъ Соцiальний вiддiл на
виконаннrI cBoik завдань, спiвробiтникiв iнших пiдроздiлiв Унiверситету.

2.|6. Органiзовуе та документ€Lлъно супроводжуе роботу Стипендiальноi
koMicii по призначенню соцiальних, академiчних та iнших стипендiй та
доводитъ рiшення Стипендiальноi KoMicii до вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Унiверситету.

2.|7. Покладення на Соцiальний вiддiл функцii, не передбачених цим
Положенням, дозволяеться пiсля внесення до цього Положення вiдповiдних
змiн i доповнень.

III. Права
Соцiальнuй вiddiл л4ас право:
3.1. Взасмодiяти з iншими структурними пiдроздiлами Унiверситету та

одержувати вiд них, в установленому порядку, iнформацiю, документи та
матерiали, необхiднi для виконання покJIадених на Соцiальний вiддiл завдань.

3.2. IнiцiюватИ i провоДити наради з пиТанъ, що входять до компетенцii
Соцiального вiддiлу.

3.З. Забезпечувати захисТ праВ та iHTepeciB студентiв.
3.4. Соцiальнuй вiddiл прuйллае учасmь в:

обговореннi та вирiшеннi питанъ удоскон€rлення освiтнъого
процесу, призначення стипендiй;

проведеНнi органiзацiйних, просвiтницьких та iнших заходiв;
заходах щодо забезпечення якостi освiти;
захистi праВ та iHTepeciB студентiв, якi навчаються в Унiверситетi;
вирiшенНi питань поселення студентiв пiльгових категорiй до

ryртожитку Унiверсит€ц, вiдповiдно до поданих ними пiдтверджуючих
документiв;
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BHeceHHi пропозицiй щодо розвитку матерiальноi бази
Унiверситету, для покращеннrI навч€шьних умов студентiв Унiверситету.

3.6.За погодженням з Соцiальним вiддiлом приймаються рiшення про:

вiдрахування сryдентiв пiльгових категорiй з Унiверситету;
переведенЕя сryдентiв пiльгових категорiй, якi навчаються в

Унiверситетi за рахунок коштiв фiзичних та юридичних осiб, на навчання за

державним замовленням;

поселення та виселення з ryртожитку студентiв пiльгових категорiй,
якi навчаютъся в Унiверситетi;

затвердженнrI Правил внутрiшнього розпорядку Унiверситету.
3.7. Надавати керiвництву Унiверситету пропозицiТ щодо покращеннrI

виховноТ та соцiальноi роботи в Унiверситетi.
3.8. За дорrIенням ректора, представляти iнтереси Унiверситету за BciMa

напрямками соцiальноi та виховноТ роботи перед органами виконавчоi влади
мiсцевого самоврядування,громадськими органiзацiями, iншими навчiшьними
закладами.

IV. Вiдповiдальнiсть

4.1. Керiвництво Соцiальним вiддiлом здiйснюе начЕLльник, на якого
покладаеться rтерсон€шъна вiдповiдальнiсть за:

4.|.\.Органiзацiю дiяльностi Соцiального вiддiлу по виконанню
покJIадених на соцiальний вiддiл завдань.

4.|.2. Розподiл обов'язкiв серед працiвникiв Соцiального вiддiлу та
контролъ за дотриманнrIм трудовоi дисциплiни.

4.I.З. Забезпечення збереження майна,що знаходиться у Соцiальному
вiддiлi.

4.t.4..Щотримання правил пожежноi безпеки та охорони працi.
4.2.Вiдповiдальнiстъ працiвникiв Соцiального вiддiлу встановлюеться

посадовими iнструкцiями вiдповiдно до займаноi посади.

Проректор з навч€Lльно-педагогiчноi роботи Л.Н. Беркман

Погоджено

Проректор з адмiнiстративно-господарськоi
роботи та будiвництва А.Я. Сало


