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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про Раду ветеранів Білоцерківського національного аграрного 

університету розроблене у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014р. № 1556-VII, Закону України «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, 
Статуту університету та інших нормативно -  правових актів, що регулюють діяльність у 
даній сфері.

1.2 Рада ветеранів Білоцерківського національного аграрного університету (надалі - 
Рада ветеранів) є колегіальним, постійно діючим консультативно-дорадчим громадським 
органом ректорату та Вченої ради університету і формується, як добровільне громадське 
об’єднання ветеранів праці Білоцерківського НАУ без права юридичної особи.

1.3. Чисельність ради ветеранів становить 11 осіб (по одному із факультетів та 
структурних підрозділів).

1.4 До складу Ради ветеранів входять науково-педагогічні працівники та 
співробітники університету, які пропрацювали і працюють в університеті більше 25 років, 
кандидатури яких висувають за поданням рад факультетів чи зборів представників 
структурних підрозділів. Рада ветеранів обирається терміном на 2 роки.

Склад Ради ветеранів затверджується рішенням Ради ветеранів.
1.5. Діяльність Ради ветеранів будується на принципах добровільності, 

самоуправління та дотримання законності відповідно до чинного законодавства України.
1.6. У засіданнях Ради ветеранів (з правом дорадчого голосу) бере участь Ректор 

університету або за його дорученням перший проректор.
1.7. Засідання Ради ветеранів проводяться за необхідністі, строки їх проведення і 

порядок денний визначає голова Ради ветеранів за узгодженням з ректором БНАУ. Всі 
засідання Ради ветеранів є відкритими.

1.8. Рада ветеранів не потребує державної реєстрації.

2. МЕТА РАДИ ВЕТЕРАНІВ
2.1 Рада ветеранів створюється для вирішення та розгляду важливих питань 

розвитку університету, поточних проблем, по відношенню до яких виникає потреба 
єдиного консолідованого рішення керівних органів університету.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ВЕТЕРАНІВ.
3.1. До компетенції Ради ветеранів належить:
3.1.1. Громадський дорадчий контроль за дотриманням виконання статуту БНАУ.
3.1.2. Розгляд дискусійних питань або проблем, які не вирішуються чи вирішуються 

конфліктно.
3.1.3 Внесення пропозицій та надання порад щодо форм та методів організації 

роботи окремих підрозділів та їх керівників, покращення їх менеджерських та 
професійних якостей.

3.1.4. Розгляд спірних чи дискусійних питань організації освітнього процесу, 
структури навчальних планів, контролю знань студентів, впровадження альтернативних 
методично-дидактичних прийомів, визначення пріоритетних напрямків наукових 
досліджень, актуальності і першочерговості видання наукових праць.

3.1.5. Діяльність щодо захисту трудових, соціально-економічних інтересів 
працюючих ветеранів праці, пенсіонерів.

3.1.6. Організація наставництва молодих спеціалістів, передача їм та закріплення 
кращих традицій, використання життєвого досвіду ветеранів університету, забезпечення 
різними методами ефективної виховної роботи молодих працівників, організація 
цілеспрямованої патріотичної роботи, формування у молоді на цій основі професійності, 
якості навчального процесу.

3.1.7. Сприяння залучення ветеранів до організації культурно-масової роботи.



3.1.8. Забезпечення матеріальної підтримки і допомоги ветеранам у складні періоди 
їх життя (хвороби, нещасні випацки, стихійні лиха).

3.1.9. Вшанування ветеранів у святкові дні, ювілейні дні народження, пам’ятні події.
3.1.10. Розгляд пропозицій про присвоєння почесних звань і винесення їх на 

затвердження вченою радою університету .
3.1.11. Створення історії діяльності університету.
3.1.12. Забезпечення правових консультацій та психологічної допомоги ветеранам.
3.2. На розгляд Ради ветеранів виносяться питання за поданням ректора БНАУ,

проректорів, керівників підрозділів університету або окремих членів трудового колективу, 
а також за ініціативою одного із членів Ради ветеранів.

4. ПРАВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ
Рада ветеранів має право:
4.1. Рекомендувати своїх представників для участі в роботі громадських організацій, 

конференцій та інших громадських заходів.
4.2. Співпрацювати з молодими вченими БНАУ, передавати їм свій досвід роботи та 

організовувати різні заходи.
4.3. Розповсюджувати інформацію про свою діяльність через засоби масової 

інформації, зокрема, через ЗМІ, та сайт університету.
4.4 Подавати подання ректору на нагородження кращих ветеранів праці до урочистих 
свят, ювілейних дат.

5. ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ.
5.1. Рекомендувати ректору і вченій раді способи і засоби вирішення істотно 

важливих питань розвитку університету, поточних проблем, по відношенню до яких 
виникає потреба єдиного консолідованого рішення керівних органів університету.

5.2. Сприяти залученню ветеранів праці до трудового, естетичного та морального 
виховання, наставницької діяльності передачі їм кращих традицій та життєвої мудрості.

6. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ.
6.1. Права членів Ради ветеранів.
6.1.1. Обиратись та бути обраними в керівні органи (президію) Ради ветеранів.
6.1.2. Брати участь в обговоренні питань роботи Ради.
6.1.3. Брати участь в реалізації мети та завдань організації, виконувати доручення 

Ради ветеранів.
6.1.4. Добровільного виходу з Ради шляхом подачі заяви в Раду ветеранів.
6.2. Обов’язки членів Ради ветеранів:
6.2.1 Член Ради ветеранів зобов’язаний виконувати вимоги Положення про Раду 

ветеранів БНАУ.
6.3. Члени Ради можуть вийти із неї за власним бажанням (особистої заяви) або 

можуть бути виключені за порушення Положення про Раду ветеранів БНАУ.
6.3.1. Рішення про вихід або виключення з організації ветеранів приймається 

прямим відкритим голосуванням на засіданні Ради ветеранів. Рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх членів на 
засіданні Ради. Засідання Ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні 2/3 членів 
Ради.

7. ГОЛОВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ та його заступник
7.1. Голова ради обирається із числа членів Ради ветеранів терміном на 2 роки. 

Голова Ради ветеранів університету може входити до складу Ради ветеранів міста.
7.2. Для забезпечення ефективної роботи та діяльності Ради ветеранів за 

пропозицією її голови, Рада обирає зі свого складу заступника Голови Ради. Строк



повноважень заступника Голови Ради закінчується одночасно із закінченням повноважень 
Голови Ради.

7.3. Голова Ради (в разі його відсутності -  заступник голови Ради за дорученням 
голови):

- здійснює загальне керівництво Радою ветеранів БНАУ;
- забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них; ■
- вносить пропозиції на розгляд ректора та вченої Ради БНАУ;
- забезпечує контроль за виконанням Положення про Раду ветеранів БНАУ, планів 

та прийнятих Радою ветеранів рішень;
- здійснює інші представницькі функції.
7.4. Питання щодо дострокового переобрання Голови Ради, заступника Голови, у 

зв’язку з невиконанням поставлених перед ними завдань може бути внесено на розгляд 
Ради на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.

7.5. Засідання Ради скликається головою або за ініціативою 1/3 складу членів Ради, 
повідомивши про це її членів за 3 дні до її засідання

7.6. Рада здійснює свою діяльність на засадах даного Положення.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ:
8.1 Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Радаю ветеранів та

затверджується вченою Радою БНАУ.

Погоджено:
начальник юридичного відділу Я.Ф. Яцюк


