
ПОГОДЖЕНО 
Голова профкому

ПОЛОЖЕННЯ ПРО Р
ТАВРІЙСЬКОГ О ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

1 Загальні положення
1.1 Рада ветеранів ТДАТУ об’єднує співробітників, які працюють в 

університеті перед їх виходом на пенсію, або які продовжують працювати у 
теперішній час в університеті на основі спільності їх соціальних,, духовних і 
культурних інтересів.

1.2 Рада ветеранів є консультативно-дорадчим органом при профкомі 
університету.

1.3 У своїй діяльності Рада ветеранів університету керується. 
Конституцією України, законом України «Про Організацію ветеранів», 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом 
організації ветеранів України, рішеннями. Мелітопольської міської ради 
ветеранів, а також цим Положенням.

1.4 Рада ветеранів працює в тісному контакті з ректоратом, відділами, 
службами, профкомом.

2 Основними завданнями Ради ветеранів є:
2.1 Здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності ветеранів 

війни і праці, учасників бойових дій.
2.2 Сприяння в організації благодійної, шефської допомоги самотнім,

' хворим ветеранам.
2.3 Внесення пропозицій щодо формування та реалізації в університеті

єдиної державної політики в цій сфері. ,

3 Рада відповідно до поставлених завдань:
3.1 Аналізує стан реалізації в університеті державної політики в сфері 

соціально-правового захисту ветеранів війни і праці. •
3.2 Подає пропозиції до ректорату і профкому університету з питань 

соціального і правового захисту ветеранів.
3.3 Розробляє пропозиції щодо заохочення ветеранів університету.
3.4 Вносить у встановленому порядку пропозиції до колективного 

договору щодо соціальних програм ветеранів.
3.5 Вивчає та аналізує стан матеріального забезпечення ветеранів, їх 

соціального захисту та за результатами вносить відповідні пропозиції до
' профкому, міської ради ветеранів.



3.6 Сприяє роботі благодійних фондів, окремих громадян, спрямованих 
на правовий і соціальний захист ветеранів університету.

3.7 Розглядає звернення ветеранів з питань соціально-правового
захисту, вживає заходів до вирішення проблем, що виникають. • •

3.8 Проводить серед студентської молоді виховну, патріотичну та 
роз’яснювальну роботу.

4 Рада ветеранів має право:
4.1 Використовувати приміщення, обладнання університету для роботи

Ради.
4.2 Створювати (в 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 Рада ветеранів:
здійснює свою діяльність на громадських засадах. Основою є 

конференція ветеранів, яка збирається не рідше 1 разу на рік. Для постійної 
роботи на конференції створюється робочий орган -  Рада ■ ветеранів.

' Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться за 
потребою, але не рідше одного разу на три місяці. Рада ветеранів правомочна 

» вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини її членів. 
Рішення Ради приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні.

Раду ветеранів очолює голова, який обирається на конференції 
ветеранів університету терміном на 1 рік. Зміни до складу Ради ветеранів 
вносяться на конференції ветеранів за поданням голови.

5.1 Голова Ради ветеранів:
-  організовує роботу Ради, її робочих груп, координує їх роботу;
-  представляє Раду ветеранів у відносинах з ректоратом і профкомом

університету, з міською радою ветеранів. • ■
5.2 Ветерани в університеті за статусом віднесені до категорій:
-  учасники бойових дій Другої Світової війни; ' '
-  учасники Другої Світової війни;
-  учасники бойових дій локальних війн, Чорнобильської аварії;
-  ветерани університету, які пропрацювали безперервно в університеті 

не менше ЗО років для чоловіків та 25 років -  для жінок;
. -  ветерани праці на загальних підставах; .
-  пенсіонери.
За бездоганну працю і значні успіхи в роботі ветеранам ТДАТУ можуть 

бути надані почесні звання: «Заслужений викладач ТДАТУ», «Заслужений 
науковий співробітник ТДАТУ», «Заслужений працівник ТДАТУ» з 
врученням їм відповідних дипломів за умов, якщо вони пропрацювали в 
університеті 35 років для жінок та 40 років -  для чоловіків. '


