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1. Загальна частина 

         1.1. Це Положення визначає структурні і робочі підрозділи та дорадчі і 

колегіальні органи у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький 

транспортний коледж» (далі - Коледж), що забезпечують навчальну, виховну, 

господарську та фінансову діяльність коледжу. 

          1.2. Правове регулювання діяльності структурних і робочих підрозділів та 

дорадчих і колегіальних органів в Коледжі здійснюється відповідно до Положень. 

          1.3. Дотримання встановленої організації діяльності структурних і робочих 

підрозділів та дорадчих і колегіальних органів в Коледжі покладається на керівників 

підрозділів та органів відповідно до наказів по Коледжу, які організовують і 

забезпечують працездатність підрозділів та органів Коледжу у межах наданих їм 

повноважень та згідно з розподілом функціональних обов'язків. 

          1.4. Контроль за діяльністю підрозділів і органів Коледжу та дотриманням планів 

їх роботи покладається на директора коледжу та його заступників. 

  

         2. Забезпечення доступу до інформації про діяльність структурних і робочих 

підрозділів та дорадчих і колегіальних органів Коледжу. 

         2.1. Доступ до публічної інформації  про  діяльність  структурних і робочих 

підрозділів та дорадчих і колегіальних органів Коледжу  забезпечується шляхом: 

          1) розміщення публічної інформації про діяльність підрозділів та органів на 

офіційному веб-сайті Коледжу; 

          2) надання інформації про діяльність структурних і робочих підрозділів та 

дорадчих і колегіальних органів Коледжу на засіданнях педагогічної, методичної, 

адміністративних рад та загальних і профспілкових зборах . 

          3) Надання інформації про діяльність структурних і робочих підрозділів та 

дорадчих і колегіальних органів Коледжу, а також розміщення зазначеної інформації 

на веб-сайті забезпечують керівники підрозділів та органів у межах їх компетенції та 

сфери відповідальності. 
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           3. Структурні і робочі підрозділи та дорадчі і колегіальні органи Коледжу. 

До структурних підрозділів коледжу відносять: 

1. Навчальна частина. 

2. Виховна частина. 

3. Адміністративно-господарська частина. 

4. Бухгалтерська служба. 

5. Відділ кадрів. 

6. Канцелярія. 

7. Архівний підрозділ. 

8. Бібліотека. 

9. Денне відділення. 

10. Заочне відділення. 

11. Навчально-виробничі майстерні. 

12. Спортивний зал. 

13. Актовий зал 

14. Навчальні кабінети та лабораторії. 

15. Навчально - методичий кабінет. 

16. Гуртожитки. 

17. Циклові комісії. 

До дорадчих органів коледжу відносять: 

1.  Державна екзаменаційна комісія. 

2.  Стипендіальна комісія. 

До колегіальних органів коледжу відносять: 

1. Педагогічна рада. 

2. Методична рада. 

3. Адміністративна рада. 

4. Первинна профспілкова організація працівників. 

5. Первинна профспілкова організація студентів. 

6. Школа молодого викладача. 

7. Методичне об'єднання класних керівників. 


