1. Загальні положення
1.1. Рада ветеранів Бердянського державного педагогічного
університету (далі - Рада ветеранів) є колегіальним, дорадчоконсультативним органом Бердянського державного педагогічного
університету (далі - університет).
Рада ветеранів створена на знак глибокої поваги всього трудового
колективу до людей старшого покоління, які впродовж багатьох років
створювали та зміцнювали славні традиції університету.
1.2 Рада ветеранів здійснює свою діяльність відповідно до Статуту
Університету, Колективного договору та цього положення.
2. Мета, завдання та принципи діяльності Ради ветеранів
2.1. Метою створення Ради ветеранів є збереження пам’яті про
видатних науковців та педагогів університету, передача молодому поколінню
їх передового досвіду і кращих традицій, використання життєвого досвіду
ветеранів для покращення іміджу університету.
2.2. Для досягнення основної мети Рада ветеранів забезпечує виконання
наступних завдань:
- сприяння активному залученню ветеранів до участі в наукових,
культурно-масових, спортивних та інших заходах університету;
- організація трудового, патріотичного, етико-естетичного та духовного
виховання студентської молоді з метою підвищення загальної культури
поведінки, почуття громадського обов'язку;
- ініціювання перед адміністрацією університету, первинною
профспілковою організацією, органами самоврядування розгляд питань щодо
поліпшення соціального забезпечення ветеранів університету;
- вшанування ветеранів у святкові дні, ювілейні та пам'ятні події;
- представлення до різних форм заохочення, а також до увічнення
пам'яті видатних постатей університету;
- захист соціально-трудових прав та інтересів ветеранів університету;
- активна співпраця з органами студентського самоврядування з метою
передачі досвіду зі збереження та розвитку кращих традицій університету;
- здійснення історико-меморіальної роботи, ініціювання заходів,
пов'язаних з вивченням історії університету;
- сприяння поповненню музейної експозиції, участь у підготовці
історико-меморіальних видань;
- організація наставництва молодих спеціалістів;
- забезпечення спільно з адміністрацією та профспілковою
організацією університету матеріальної підтримки і допомоги ветеранам.
2.3. Рада ветеранів здійснює свою діяльність на основі наступних
принципів:
- дотримання законності, гласності у відповідності до чинного
законодавства України;
- добровільності та рівноправності членів Ради ветеранів;
- незалежності від політичних партій;

- поваги до особистої гідності та думки кожного члена Ради ветеранів.
3. Склад Ради ветеранів,
права та обов’язки членів Ради ветеранів
3.1. До складу Ради ветеранів можуть входити особи, які працюють або
працювали в університеті не менше 30 років та мають повагу серед студентів
та працівників. Кількісний склад Ради ветеранів - 9 осіб.
3.2. До складу Ради ветеранів входять голова, заступник голови,
секретар і члени Ради ветеранів, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах і безоплатно.
3.3. Персональний склад Ради ветеранів затверджується вченою радою
університету на підставі пропозицій від структурних підрозділів.
Голова Ради ветеранів, його заступник та секретар обираються з числа
членів Ради ветеранів на першому засіданні.
3.4. Строк повноважень Ради ветеранів – 5 років.
3.5. Члени Ради ветеранів можуть вийти з її складу шляхом подання
заяви голові Ради ветеранів.
3.6. Члени Ради ветеранів мають право:
- одержувати в установленому порядку необхідну для функціонування
Ради ветеранів інформацію та матеріали від структурних підрозділів
університету;
- брати участь у розробці та реалізації проектів та соціальних програм в
частині, що стосуються ветеранів;
- вносити до Колективного договору пропозиції щодо поліпшення умов
життя, праці, побуту ветеранів;
- бути ініціатором та організатором проведення конференцій, семінарів,
нарад та інших заходів за напрямом, що відповідає меті створення;
- подавати керівництву університету рекомендації та пропозиції щодо
здійснення соціального захисту та трудових прав ветеранів університету.
4. Організація роботи Ради ветеранів
4.1. Очолює Раду ветеранів - голова, який відповідає за виконання
покладених на Раду ветеранів завдань.
4.2.Голова Ради ветеранів:
 визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів
Ради ветеранів;
 планує та координує роботу Ради ветеранів;
 скликає і веде її чергові та позачергові засідання, підписує рішення;
 звітується про діяльність Ради ветеранів;
 представляє Раду ветеранів в державних та громадських установах,
підприємствах і організаціях;
 здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на
Раду ветеранів завдань.
4.3. Основною формою роботи Ради ветеранів є засідання, що

проводяться за потреби але не рідше одного разу на рік. Засідання Ради
ветеранів є відкритими.
4.4. Засідання Ради ветеранів проводить голова, а за його відсутності –
заступник голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин його персонального складу.
4.5. Секретар Ради ветеранів:
- здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Ради
ветеранів;
- забезпечує своєчасне інформування членів Ради ветеранів про дату, час
та місце засідань;
 веде і зберігає протоколи засідань та іншу документацію;
 веде облік присутності членів Ради ветеранів на її засіданнях;
 здійснює інші повноваження визначені головою Ради ветеранів та
виконує доручення голови Ради ветеранів пов’язані з організацією її
діяльності.
4.6. Рішення Ради ветеранів приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів його членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.7. Питання, які розглядаються Радою ветеранів, та прийняті рішення
фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Ради
ветеранів.
4.8. Рада ветеранів ухвалює рішення в межах своїх повноважень,
організовує й контролює їх виконання.
4.9. Рада ветеранів має свій бланк листа (додаток 1) та бланк рішення
(додаток 2), які використовуються тільки за підписом голови Ради ветеранів
або його заступника.
4.9. Положення про Раду ветеранів та зміни до нього затверджується
вченою радою університету.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДА ВЕТЕРАНІВ
вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька
обл. 71100
E-mail: reсtor@bdpu.org.ua; http://bdpu.org

Тел. +38(06153) 3-62-44, факс
+38(06153) 4-74-68
Код ЄДРПОУ 02125220

______________________
№__________________

На №_________________
від__________________

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДА ВЕТЕРАНІВ
______________

РІШЕННЯ

№______________

