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Ваш інформаційний запит, відісланий електронною поштою від 
07.06.2014 p., щодо отримання інформації, зареєстрований у реєстраційній 
картці за вхідним номером № 14/88-01-62 від 10.06.2014 p., облік якої 
ведеться відділом діловодства і канцелярії університету в порядку вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», нами розглянутий та 
надаємо таку інформацію:

у Законі України «Про вищу освіту», у п. 2.4 розділу 2 
Положення «Про Студентське містечко Харківського національного 
економічного університету» та «Правилах внутрішнього розпорядку 
Харківського національного економічного університету» закріплено поняття 
«трудова діяльність у позанавчальний час», стосовно осіб, які навчаються у 
вищих навчальних закладах.

На підстави цього особи, які навчаються у вищих навчальних закладах 
можуть на добровільних засадах залучатися студентським самоврядуванням 
університету до виконання робіт щодо підтримання території поверхів 
(блоків) у належному санітарному та екологічному стані, впорядкування та 
озеленення території гуртожитків університету;

згідно з рішенням розширеного засідання органів студентського 
самоврядування університету (протокол № 27 від 24.03.2010 р.) в 
університеті студенти денної форми навчання можуть на добровільних 
засадах залучатися органами студентського самоврядування до одноразового 
(та у позанавчальний час) виконання робіт щодо підтримки у належному 
санітарному та екологічному стані зовнішньої прилеглої та 
внутрішньодворової території університету.

Інформацією, що міститься в цій відповіді, Ви маєте право 
розпоряджатися відповідно до Конституції України та Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», а саме: ця відповідь може бути оскаржена в 
порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», шляхом звернення до ректора університету або до
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суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства (відповідальною 
особою за розгляд запиту є заступник керівника (проректор з науково- 
педагогічної роботи) Отенко В. І.).


