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Положення про дорадчий орган курсантської ініціативи Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі 

курсантська ініціатива), 2020.- 4 с. 
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1. Загальні положення 

 

1. Курсантська ініціатива – створена з метою участі курсантів в 

обговоренні та наданні пропозицій начальнику інституту в питаннях 

покращення процесів навчання, побуту, харчуванню, дозвіллю, тощо. 

 

2. Курсантська ініціатива є важливим елементом вдосконалення 

навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію 

процесів зростання соціальної активності у курсантському середовищі, 

ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння 

гармонійному розвитку особистості курсантів, набуття ними навичок лідера, 

організатора та керівника. 

 

3. У своїй діяльності органи курсантська ініціатива керується чинним 

законодавством України. 

 

2. Склад та обрання органу курсантської ініціативи 

 

1. До складу курсантської ініціативи входять 12 курсантів, 4 курсанти 

від факультету телекомунікаційних систем, 4 курсанта від факультету 

інформаційних технологій, 4 курсанти від факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку. 

 

2.  До складу курсантської ініціативи не можуть бути обрані курсанти 

які мають сержантські військові звання. 

 

3.  Обрання та винесення курсантів від факультету дорадчого органу 

курсантської ініціативи проводиться обранням по 4 чоловіки від факультету 

на загальних зборах курсантів кожного факультету інституту. 

 

4. Обрані представники від факультетів представляються на розгляд 

Вченої ради інституту. 

 

5.  За порушення військової дисципліни одного з курсантів дорадчого 

органу курсантської ініціативи, його може бути виключено з числа 

курсантської ініціативи. 

 

6. Рішення про виключення курсанта який входить до складу 

курсантської ініціативи проводиться на загальних зборах факультету, від 

якого призначений курсант, за поданням начальника курсу, де після 

прийняття рішення про виключення, обирається новий кандидат та подається 

на розгляд до Вченої ради інституту.  

 

7. Термін обрання курсантів до дорадчого органу курсантська 

ініціатива один раз на навчальний рік. 
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8. Термін переобрання курсанта до курсантської ініціативо на 

повторний строк може бути не більше ніж - 4 рази.  

 

3.  Функції та обов’язки дорадчого органу курсантської ініціативи 
 

1.  Функції дорадчого органу курсантської ініціативи: 

вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу; 

беруть участь в організації дозвілля курсантів 

беруть участь щодо контролю за якістю харчування  

беруть участь в процесі складання меню в їдальні. 

 

2.  Обов’язки дорадчого органу курсантської ініціативи 

інформують курсантів з усіх питань життя університету, що їх 

стосуються. 

звітують перед перед курсантами про виконану роботу 

проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу 

інституту. 

аналізують і узагальнюють зауваження та пропозиції курсантів щодо 

організації навчального процесу, соціально-побутових проблем, харчування 

та інших питань діяльності інституту і звертаються до начальника інституту 

(з погодженням начальників факультетів) з пропозиціями щодо їх вирішення. 

 

4. Прикінцеві положення 

 

1. Це Положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають 

правомірними після їх ухвалення на засіданні курсантів курсантської 

ініціативи та обговорення на Вченій раді інституту. 

 

2. У ході роботи та з метою оперативного покращення процесу 

організації роботи курсантської ініціативи можуть прийматися окремі 

положення та документи, що не суперечать цьому Положенню. 

 


