Голова учнівського самоврядування – Масляк Олександр
- розподіляє завдання між членами Ради.
- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією.
- відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського
самоврядування в Центрі.
- має бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради Центру, виступати
на захист учнів Центру.
- за погодженням із адміністрацією Центру, видає укази про створення об'єднань, проведення
заходів, акцій, і мають за мету благо Центру.
- призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і
старост

Заступник голови учнівського самоврядування (відділення зв’язку) – Бондаренко Марія
- є правою рукою Голови ради, доводить до відома учнів відділення
зв’язку рішення учнівського самоврядування, слідкує за їх
виконанням, відповідає за комунікацію із адміністрацією відділення
зв’язку.
- за відсутності Голови ради - виконує його обов'язки.
- допомагає виконувати Голові ради його обов 'язки.

Заступник голови учнівського самоврядування (відділення машинобудування) – Зеленяк
Вадим
- є правою рукою Голови ради, доводить до відома учнів відділення
машинобудування рішення учнівського самоврядування, слідкує за їх
виконанням, відповідає за комунікацію із адміністрацією відділення
зв’язку.
- за відсутності Голови ради виконує його обов'язки.
- допомагає виконувати Голові ради його обов 'язки.

Секретар ради учнівського самоврядування – Сандалова Маргарита
- працює разом із Головою Ради, опрацьовує порядок зборів Ради.
- перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути Рада.
- збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять
до Учнівського самоврядування.

Голова сектору навчання – Бичкова Христина
- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.
- обирає членів сектору навчання у кількості 5 чоловік на кожному відділенні.
- залучає учнів до роботи у гуртках, виступає з ініціативою створення нових
гуртків за інтересами.
- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення
лекторських груп тощо
- проводить заходи, направленні на підвищення якості знань учнів (предметні
олімпіади, вечори, конкурси, огляди підручників).
- бере участь у підготовці і проведенні бесід у групах.
- організовує та контролює чергування, стежить за додержанням правил поведінки, зовнішнім виглядом учнів,
поведінкою учнів у їдальні.

Голова сектору редколегія – Мандзюк Анастасія
- збирає та узагальнює інформацію з життя Центру, сприяє розвитку мовної культури та культури спілкування. .
- обирає членів сектору редколегія у кількості 5 чоловік на кожному відділенні.
- залучає учнів до роботи у гуртках, виступає з ініціативою створення нових
гуртків за інтересами.
- готує газету, стінгазету, організує виставки малюнків, конкурси газет

Голова спортивно – оздоровчого сектору – Каніболоцький Дмитро
- проводить різні спортивні акцій, турніри, туристичні змагання і походи. Формує
культуру поведінки, норми моралі, проводить дні козацьких забав, змагань. .
- обирає членів сектору у кількості 5 чоловік на кожному відділенні.
- повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом
для інших учнів.
- повинен проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за
фізичною формою учнів та станом здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя.

Голова сектору творчість – Маркін Владислав
- керує проведенням культурно-масових справ, організацією вечорів, свят
відповідно плану роботи ліцею.. .
- обирає членів сектору у кількості 5 чоловік на кожному відділенні.
- бере участь у оформленні приміщень Центру.
- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та
дозвілля.
- тісно співпрацює із громадськими організаціями.
- вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.
Організовує проведення конкурсів художньої самодіяльності.
- Проводить акції «Від серця до серця», «Хвилинка доброти» тощо.

