
Про первинну профспілкову організацію студентів 

ВСП "Глухівський агротехнічний фаховий коледж 
Сумського НАУ"

     У вищих навчальних закладах України діють різні студентські 

товариства та об'єднання. Дві організації з них претендують на офіційне 

представництво студентської громади у поряд з адміністрацією вузу - 

професійна спілка студентів та органи студентського самоврядування. У ВСП 
"Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ" органи 

студентського самоврядування відповідно до «Положення про студентське 

самоврядування» та чинного законодавства України виконують дві функції -  

органів студентського самоврядування, профкому.  

Первинна профспілкова організація студентів ВСП"Глухівський
агротехнічний фаховий коледж СНАУ" – це  добровільна неприбуткова

громадська організація, основною метою якої є представництво, здійснення та 

захист трудових, соціально економічних прав та інтересів членів профспілки.  

     Профспілка є різновидом громадської організації, а відповідно до закону 

про об'єднання громадян, громадська організація це - об'єднання громадян для 

захисту своїх інтересів. Згідно закону про професійні спілки їх права та гарантії 

діяльності, професійні спілки створюються з метою здійснення представництва 

та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів 

профспілки . Тобто профспілка представляє інтереси лише осіб, що є її членами. 

    Членство у профспілці - добровільна справа. Закон про профспілки 

встановлює, що "ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до 

профспілки". Частина 2 статті 7 закону передбачає, що підставою для вступу до 

профспілки є заява громадянина. Тобто, щоб вступити до профспілки потрібно 

підтвердити своє бажання, підписавши заяву. А для того, щоб членські внески 

автоматично вираховувалися зі стипендії і перераховувалися на рахунок 

профспілки має бути написана ще одна заява до своєї бухгалтерії.  

Фінансуються профспілки за рахунок членських внесків 

 Відповідно до законодавства і колективного договору, адміністрація вузу 

може передавати профспілкам у розпорядження частину фінансів.  



     Жодна інша громадська організація не має таких законодавчо 

закріплених можливостей впливати на адміністрацію ВНЗ, захищати ваші 

права і вирішувати ваші проблеми.  

Чим займається профспілкова організація студентів нашого 

коледжу: 1) Соціальний захист студентів.

2) Надання матеріальної (благодійної) допомоги у особливих 

випадках (тяжка хвороба, смерть одного з батьків, тяжке матеріальне 

становище).  

3) Надання допомоги студентським сім’ям.

4) Вирішення житлово-побутових питань (по гуртожиткам).

5) Організація дозвілля студентів.

6) Контроль навчально-виховного процесу.

7) Преміювання студентів, які займають призові місця в обласних,

регіональних та Всеукраїнських змаганнях, конкурсах, олімпіадах. 

8) Підтримка обдарованої молоді.

9) Контроль за дотриманням прав і обов’язків студентів . 

10)Індивідуальна робота з проблемними студентами. 

ПРОФКОМ і ПРОФСПІЛКА 

Що таке профком - це керівний орган первинної профспілкової 

організації. Існує ще конференція профспілки, на яку члени профспілки 

направляють своїх делегатів, і яка є вищим органом. Але практично керівним 

колегіальним органом є саме профком, членів якого вибирають на конференції. 

Часто студенти плутають поняття профспілка і профком. І кажуть, що вони - 

члени профкому. Це не так!   

Члени студентського профкому – це представники студентства, які обираються 

на конференції (проходить всередині вересня) до органів студентського 

самоврядування і вони ж, автоматично стають членами профкому.  



Шановні першокурсники! 

  Запрошуємо вас до первинної профспілкової організації 

студентів ВСП" Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ . Тільки

разом ми зможемо знайти шляхи вирішення будь-якої проблеми. Хочу 

наголосити, що на сьогодні в коледжі членами профспілкової організації є всі

студенти бюджетної форми навчання. А ті, хто навчається на комерційній 

основі і не сплачує профспілкові внески іноді дуже про це шкодують, оскільки, 

у відповідності до чинного законодавства, ми не можемо допомогти їм 

матеріально у скрутних ситуаціях.  

 Дякую вам за порозуміння і сподіваюся на плідну співпрацю. І пам’ятайте 

– ми працюємо для вас.

З повагою,

голова студентського самоврядування коледжу
Бузинна Жанна

(голова профкому) 

За додатковою інформацією, а також з питаннями та пропозиціями 

звертайтеся до кабінету № 4 («студком», корпус № 2).




