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ПОЛОЖЕННЯ  

про Cтудентську cоціальну службу  

Івано-Франківського коледжу ЛНАУ 

 

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Студентська соціальна служба (далі - Служба) є спеціалізованим 

формуванням Івано-Франківського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  (далі - Центру) і створена при Івано-Франківському 

коледжі ЛНАУ 
 

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.  
 

1.3. Метою діяльності Служби є розв’язання соціальних проблем та 

поліпшення становища студентської молоді, надання комплексу соціальних 

послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та 

самовдосконалення. 
 

1.4. Служба створюється наказом директора Центру за згодою з 

керівництвом коледжу на підставі укладеного договору про співпрацю. 
 

1.5. Служба діє на принципах гуманності, законності доступності 

послуг, етичності, довіри, конфіденційності, адресності надання послуг, 

індивідуального підходу. 
 

ІІ. ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ 

2.1. Створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав 

студентів. 
 

2.2. Здійснення профілактичних заходів щодо попередження 

негативних явищ у студентському середовищі. 
 

2.3. Підтримка і розвиток волонтерського руху в студентському 

середовищі. 
 



2.4. Реалізація програм соціального становлення та соціальної 

підтримки студентів у межах національних, державних та місцевих цільових 

програм. 

 

2.5. Співпраця з органами студентського самоврядування. 
 

ІІІ. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ 

3.1. Надання індивідуальних та групових психологічних, соціально-

економічних, юридичних послуг студентам. 
 

3.2. Здійснення соціального супроводу студентів із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також тих, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 
 

3.3. Розробка, видання та розповсюдження інформаційно-рекламного 

матеріалу для студентської молоді. 
 

3.4. Здійснення профілактичної роботи з питань негативних явищ у 

молодіжному середовищі. 
 

3.5. Здійснення заходів щодо інформування студентської молоді про 

види послуг, що надаються Центром та проведення загальноміських заходів в 

м. Івано-Франківськ. 
 

ІV. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

4.1. Службу очолює керівник, який призначається і звільняється від 

виконання своїх обов’язків директором Центру за погодженням з 

керівництвом коледжу. 
 

4.2. Керівник Служби:  

 організовує роботу Служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Службу 

завдань; 

 залучає спеціалістів до роботи в Службі; 

 забезпечує взаємодію між Центром та Коледжем; 

 здійснює свою діяльність від імені Служби та 

представляє її інтереси. 
 

4.3. Робота Служби здійснюється заздалегідь визначеним планом, 

погодженим з відділом з гуманітарної освіти і виховання коледжу. 
 

4.4. На базі Служби можуть здійснюватися спільні соціальні проекти 

Центру та відділу з гуманітарної освіти і виховання коледжу. 
 

4.5. Для роботи у Службі залучаються штатні працівники Центру, а 

також залучені спеціалісти з числа викладачів коледжу та фахівців інших 

установ та організацій, а також волонтерів з числа студентів коледжу. 
 

4.6. Служба працює за графіком, затвердженим директором Центру та 

погодженим з відділом з гуманітарної освіти і виховання коледжу. 
 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  



5.1. Центр проводить щорічну оцінку роботи Служби. 
 

5.2. Діяльність Служби фінансується за рахунок коштів, передбачених 

у міському бюджеті на утримання та реалізацію програм і заходів Центру, 

інших джерел не заборонених законодавством. 
 

5.3. Служба ліквідовується або реорганізовується наказом директора 

Центру на умовах, передбачених договором. 
 

5.4. Служба не є юридичною особою. 
 


