
 



 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Молодіжна організація студентів «Спільнота ІНЖЕКівців ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця» ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (надалі – Спільнота ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця) є університетською молодіжною студентською організацією, яка 

об’єднує студентів на основі добровільності та спільності інтересів з метою 

виконання завдань та цілей положення. 

1.2. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця створюється і здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, 

Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів 

ХНЕУ, та цього Положення.  

1.3. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснює свої повноваження за 

наступними принципами : 

 демократизму; 

 законності; 

 гласності; 

 гуманності. 

1.4. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця є неприбутковою та некомерційною 

організацією з місцевим статусом згідно із законодавством України. 

1.5. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця є самостійним структурним 

підрозділом ХНЕУ, який підзвітний і підконтрольний Молодіжній організації 

університету та безпосередньо заступнику керівника (проректору з науково-

педагогічної роботи). 

1.6. Діяльність Спільноти поширюється на територію всієї України. 

1.7. Повна назва Спільноти українською мовою: Молодіжна організація 

студентів Харківського національного економічного університету «Спільнота  

ІНЖЕКівців ХНЕУ ім. С. Кузнеця» скорочена назва: «Спільнота ІНЖЕКівців 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця»; 

1.8. Адреса: 61166, м.  Харків,  Харківський національний економічний 

університет, пр. Леніна 9-а, 2-й навчальний корпус, ауд. 18.  

 

II.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛЬНОТИ ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

2.1. Основною метою діяльності Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця є сприяння 

підвищенню обізнаності молоді (а саме учнів випускних класів шкіл) у питаннях 

вибору майбутньої професії, проведення профорієнтаційної роботи, 

розповсюдження інформації щодо можливостей навчання в ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця: освітніх програм, міжнародної діяльності, наукової діяльності, заходів 



органів студентського самоврядування та інше, сприяння розвитку молодіжного 

руху серед студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, підвищення культури студентської 

молоді, сприяння реалізації організаційного потенціалу молодих людей, 

створення умов для організованого дозвілля та спілкування, формування у 

студентів патріотизму до фундаментальних цінностей університету. 

2.2. Основними завданнями Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця є: 

2.2.1. Сприяння популяризації молодіжного руху в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.2.2. Участь у розробці та впровадженні програм щодо підвищення рівня 

зацікавленості абітурієнтів у вступі до ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.2.3. Вивчення та узагальнення досвіду розвитку молодіжного руху 

держави. 

2.2.4. Сприяння поширенню досягнень ХНЕУ ім. С. Кузнеця серед молоді 

Харкова, Харківської області та України в цілому. 

2.2.5. Сприяння забезпеченню професійного розвитку молоді. 

2.2.6 Інформаційно-методична та організаційна підтримка учнів шкіл під 

час вступної кампанії. 

2.2.7. Організація і проведення профорієнтаційних семінарів, презентацій 

на базах навчальних закладів Харкова, Харківської області та України в цілому. 

2.2.8. Створення механізму обміном інформацією, досвідом та спілкування 

між студентами та школярами. 

2.2.9. Забезпечення друкованими матеріалами, що містять презентаційну 

інформацію. 

2.2.10. Сприяння створенню умов для відкритого спілкування та обміну 

досвідом між учнями, студентами та фахівцями університету. 

2.2.11. Співпраця з первинною профспілковою організацією, молодіжною 

організацією, деканатами ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо організації постійної 

роботи з школярами. 

2.2.12. Організація роботи щодо своєчасного винесення інформації на сайт 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця стосовно питань Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.3. Для досягнення мети та виконання завдань Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

2.3.1. Одержує від керівництва університету інформацію, необхідну для 

реалізації своїх цілей та завдань. 

2.3.2. Розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі. 

2.3.3. Організовує різного роду заходи, зокрема «круглий стіл», лекції, семінари, 

форуми, конференції, наради, тренінги, лекції, виставки, презентації та інше з питань 

діяльності відповідно до положення. 

2.3.4. Бере участь у розробці та реалізації спільних програм з іншими 

організаціями університету відповідно до їх запрошень. 



2.3.5. Здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України, 

міжнародним законодавством для неприбуткових організацій, та кодексом 

університету. 

 

 

 

ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ 

 

3.1. Членство в Спільноті ХНЕУ ім. С. Кузнеця є добровільним. Прийом 

нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Положення на 

підставі письмової заяви особи, що виявила бажання вступити до Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця або протоколу зборів. Член Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням, після розгляду 

його заяви про це Керівником Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Член Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця може бути виключений з неї у разі недотримання вимог 

Положення. Питання щодо прийняття та вибуття членів Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця вирішує керівник спільноти. Керівник спільноти може встановлювати 

додаткові умови щодо прийняття до складу членів Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця.  

3.2.Членам Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця надається право:  

- брати участь в усіх заходах;  

- брати участь у роботі Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця в порядку, 

визначеному цим Положенням;  

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- отримувати інформацію щодо поточної діяльності Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця;  

- звертатись до Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця за допомогою щодо захисту 

своїх інтересів;  

- припиняти членство в Спільноті ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

3.3.Члени Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов’язані: 

- сприяти досягненню мети та завдань Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця;  

- виконувати вимоги Положення Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- надавати реально можливу допомогу Спільноті ХНЕУ ім. С. Кузнеця в її 

діяльності. 

3.4. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця несе відповідальність за:  

- Невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, покладених на 

Спільноту ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також за повну реалізацію наданих прав; 



- Недотримання вимог, передбачених Положенням про «Спільноту 

ІНЖЕКівців ХНЕУ ім. С. Кузнеця»; 

- Неякісне проведення заходів щодо реалізації Спільноти ім. С. Кузнеця; 

- За порушення вимог трудової і виконавчої дисципліни. 

- За порушення внутрішнього трудового розпорядку університету. 

 



ІV. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ТА ОРГАНИ СПІЛЬНОТИ 

 

4.1 Для здійснення своїх функцій Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця має 

організаційну структуру, яка складається з: 

- Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- Заступника Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- Голів спілки представників факультетів ; 

- Представників шкіл, ліцеїв, гімназій та ін.. 

4.2 Керівник Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця : 

- здійснює безпосереднє керівництво Спільнотою ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- діє від імені Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- розробляє план роботи Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- репрезентує Спільноту ХНЕУ ім. С. Кузнеця перед керівництвом 

університету, у громадських об’єднаннях та інших установах і організаціях та 

перед ЗМІ; 

- здійснює оперативне управління майном та коштами Спільноти ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця; 

- втілює у життя рішення керівних органів Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- вирішує поточні організаційні питання;  

- має право ініціювати звітні та звітно-виборчі збори; 

- організовує заходи Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- організовує поточні робочі збори Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- стежить за веденням звітності Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- підписує документи Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- вирішує нагальні питання, про що звітує на перед керівництвом 

університету; 

- розглядає внутрішні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації 

щодо них; 

- забезпечує виконання основних напрямків діяльності Спільноти ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця; 

- контролює виконання своїх обов’язків Заступником Керівника Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, голів Спілки представників факультетів та представників 

шкіл,гімназій, ліцеїв та інш. 

- призначає та визначає обов’язки заступника Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, голів Спілки представників факультетів та представників шкіл,гімназій, 

ліцеїв та інш. 

4.3. У разі неможливості Керівника Спільноти  ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

виконувати свої функції, всі повноваження бере на себе заступник Керівника 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 



4.4. Заступник Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 

- відповідає за ведення протоколів засідань Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

узгоджує їх складання із Керівником Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- за необхідності допомагає Керівнику Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

координувати та організовувати заходи Спільноти; 

- має право висувати питання щодо прийняття нових членів Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, проведення позачергових зборів; 

- має право вносити пропозиції щодо плану роботи Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

- у випадку неможливості виконувати делеговані функції Керівника 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця обрати тимчасового виконуючого обов`язки 

,попередньо узгодивши це із керівництвом; 

- має право виступати від імені Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця із дозволу 

Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- звітувати перед Керівником Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо 

порушення членами Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов`язань за даним 

положенням, чи висувати пропозиції щодо заохочень. 

4.5. Голова Спілки представників факультетів: 

- інформує представників шкіл,гімназій, та ін.  Спільноти свого факультету 

щодо проведення зборів Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- контролює і відповідає за явку представників шкіл, гімназій та ін. на збори 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, про що звітує перед Керівником Спільноти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Заступником Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

- контролює виконання представниками шкіл, гімназій та ін. своїх 

повноважень відповідно до Положення, про що звітує перед Керівником 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Заступником Керівника Спільноти ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця; 

- відповідає за складання звіту щодо діяльності представників шкіл, гімназій 

та інш. свого факультету; 

- має право виступати із пропозицією щодо прийняття нових членів 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- у випадку неможливості виконувати свої функції обрати тимчасового 

заступника із числа представників шкіл, гімназій та інш. факультету. 

4.6.Представники шкіл,гімназій та інш. : 

- сприяють досягненню цілей Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця,шляхом 

виконання завдань Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- приймають участь у зборах Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 



- виконують завдання Керівника Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця стосовно 

питань Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

- проводять профорієнтаційну роботу у закріплених за ними навчальних 

закладах, про що звітують перед Головою Спілки представників факультетів; 

- мають право вносити пропозиції щодо заходів Спільноти ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця; 

- мають право висувати власну кандидатуру на посаду Голови спілки 

представників факультетів; 

- мають право висувати пропозиції щодо заохочення, за наявності якісного 

результату роботи та звітів; 

- несуть відповідальність за використання презентаційного матеріалу 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

 

V. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ 

 

5.1. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов'язана на кожні збори вести 

протоколи; 

5.2. Складати звітності із результатами діяльності (з 3,4 фотографіями); 

5.3. Проводити звітність за використання матеріалу для школярів. 

 

VI. СИМВОЛІКА СПІЛЬНОТИ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

6.1. Спільнота ХНЕУ ім. С. Кузнеця може використовувати власну 

символіку та символіку університету. 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І  

ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться на загальних зборах 

Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця, якщо за них проголосувало ¾ від загальної 

кількості членів Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

7.2. Зміни та доповнення в документах положення підлягають обов’язковому 

ухваленню керівництвом університету. 

 

VIIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНОТИ  

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

8.1. Припинення діяльності Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця здійснюється 

шляхом її реорганізації або ліквідації.  



8.2. Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. У 

випадку реорганізації всі права та обов'язки Спільноти ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

переходять до правонаступників. 

8.3 Ліквідація Організації відбувається за рішенням керівництва 

університету. 

 

 


