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1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Рада ветеранів Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара (далі -  ДНУ) є консультативно-дорадчим органом ДНУ та працює як 

діюча форма громадського самоврядування.

1.2 Це положення розроблене на підставі Закону України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 

березня 1993 року № 3722-ХП, Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх 

соціального захисту» від 22 грудня 1995 року та рішення Вченої ради (протокол № 8 

від 22 березня 2001 року).

1.3 Рада ветеранів незалежна від будь-яких політичних партій і рухів, 

об’єднує в своїх рядах покоління, які захистили Україну, самовіддано 

працювали для її зміцнення і добробуту українського народу.

1.4 Взаємовідносини з ректоратом і профспілковим комітетом ДНУ Рада 

ветеранів будує на основі рівності та взаємодії, діалогу та співпраці.

1.5 У своїй діяльності Рада ветеранів керується Конституцією України, 

Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету



Міністрів України, рішеннями Дніпропетровської міської ради, наказами і 

розпорядженнями ректора університету та цим Положенням.

2 СТАТУС ТА ОБЛІК ВЕТЕРАНІВ

2.1 До статусу ветеранів ДНУ віднесені такі категорії: ветерани Другої 

Світової війни, учасники бойових дій та воєнних конфліктів, діти війни, 

ветерани військової служби, ветерани праці ДНУ, ветерани праці на загальних 

підставах (відповідно до пенсійної реформи).

2.2 Ветеранами праці ДНУ визнаються працівники з числа науково- 

педагогічного складу, наукового, інженерно-технічного, адміністративно- 

господарського і навчально-допоміжного персоналу університету, які мають 

безперервний стаж роботи в ДНУ не менше ж  35 років (чоловіки) або ЗО років 

(жінки), -  пенсіонери, загальний трудовий стаж яких визначається згідно з чинним 

законодавством України.

2.3 Статус ветеранів Другої Світової війни, учасників бойових дій та 

воєнних конфліктів, дітей війни, ветеранів військової служби визначається 

законодавством України.

2.4 Облік ветеранів ведуть структурні підрозділи, в яких вони працювали, та 

профспіжовий комітет університету.

З ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

3.1 Посилення соціального захисту і сприяння забезпеченню соціальних 

гарантій ветеранів -  науково-педагогічних працівників ДНУ, ветеранів Другої 

Світової війни, дітей війни, учасників бойових дій.

3.2 Здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності ветеранів 

війни і праці, учасників бойових дій.

3.3 Сприяння в залученні ветеранів до громадської діяльності на рівні

університету та міста.



3.4 Підвищення ролі ветеранів -  науково-педагогічних працівників 

у процесі виховання студентської молоді, забезпечення наступності, 

збереження і розвитку педагогічних традицій.

3.5 Сприяння в організації благодійної, шефської допомоги самотнім, 

хворим ветеранам.

3.6 Внесення пропозицій щодо формування та реалізації в університеті 

соціальних проектів.

4 ПРАВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Рада ветеранів має право:

4.1 Використовувати приміщення, обладнання університету для роботи 

Ради ветеранів.

4.2 Створювати, у разі потреби, тимчасові робочі та експертні групи до 

розгляду питань, що належать до її компетенції.

4.3 Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, 

документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВЕТЕРАНАМИ

5.1 3 ветеранами ведеться постійна багатопрофільна робота, яка забезпечується 

Радою ветеранів та тими структурними підрозділами, де вони працювали (кафедрами, 

відділами, факультетами, інститутами), а також адміністрацією і профспілковим 

комітетом університету. Ця робота може охоплювати: вшанування особистих дат 

ветерана; різноманітну допомогу ветерану (оздоровча, лікувальна, матеріальна тощо), 

при можливості членам його родини (до членів родини належать дружина (чоловік) та 

їх діти); запрошення ветеранів на святкові вечори, концерти та інші заходи, що 

проводяться в університеті та за його межами.



5.2 Безпосередній зв'язок з ветераном забезпечує, як правило, той структурний 

підрозділ, в жому він працював (у разі кількох підрозділів -  останній, з шого ветеран 

пішов на пенсію або звільнився з роботи).

5.3 Постійну організаторську роботу з ветеранами здійснює Рада ветеранів, ж а  

тісно співпрацює з адміністрацією, профспілковим комітетом та структурними 

підрозділами університету.

5.4 Рада ветеранів співпрацює з Центром соціальних ініціатив і волонтерства та 

іншими гуманітарно-освітніми підрозділами ДНУ.

5.5 Загальну координацію роботи з ветеранами ДНУ забезпечують проректор з 

науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді 

(відвідування ветеранів, організація заходів, вшанування святкових дат тощо), 

проректор з соціально-економічних питань і профспілковий комітет ДНУ (матеріальна 

допомога, оздоровлення, лікування тощо).

6 СТРУКТУРА РАДИ ВЕТЕРАНІВ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1 До складу Ради ветеранів входять представники ветеранів -  науково- 

педагогічних працівників, які висуваються колективами факультетів, 

співробітниками трудових колективів підрозділів ДНУ.

6.2 Кількісний склад Ради ветеранів визначається загальною 

конференцією ветеранів.

6.3 Вищим органом Ради ветеранів є загальна конференція ветеранів, яка 

збирається не рідше одного разу на 2 роки.

6.4 Виконавчим виборним колегіальним органом загальної конференції 

є Рада ветеранів.

6.5 Голова Ради ветеранів обирається загальною конференцією.

6.6 Термін повноважень Ради ветеранів і її Голови визначається 

загальною конференцією.

6.7 Організаційною формою роботи Ради ветеранів є засідання, які 

проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Рада 

ветеранів правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше



половини її членів. Рішення Ради ветеранів приймаються більшістю голосів 

членів Ради, присутніх на засіданні.

Голова Ради ветеранів 

ДНУ імені Олеся Гончара

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи
у сфері гуманітарної освіти *~
та виховання молоді <=#£, — у 7 В. В. Іваненко

Начальник юридичного відділу

Провідний інженер відділу стандартизації 
та метрології

Т. В. Шляхова

Зарівняк


