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 Наразі дуже активно йде 
виборчий процес до Колегії Всеук-
раїнської студентської ради при 
Міністерстві освіти і науки України в 
усіх регіонах. Дуже приємна гостин-
ність та особливість кожної області, 
кожного міста. І в той же час можна 
констатувати, що більшість новин 
освітнього характеру не набувають 
великого розголосу в областях. 
Так, наприклад, "Вільна траєкторія 
- 2" - програма що була розроблена 
МОН, набула вигляду загрожуючо-
го "нападу" замість розвитку освіти 
в Україні. Адже вільною траєкторі-
єю передбачено, що з 2010/2011 
року студенти обиратимуть 25 % 
професійних дисциплін. А нормати-
вні дисципліни, затверджені МОН, 
становитимуть 50%. Ще 25% як 
обов'язкові встановлює ВНЗ. Інші 
25% вибирає студент зі списку, 
який також пропонує ВНЗ. На мій 
погляд, така новація дає право 
обирати ті дисципліни, які будуть 
корисні кожному окремо взятому 
студенту.  
 У той же час проблеми 
регіонального значення теж не зав-
жди набувають наголосу, тому про-
їхавши вже більшість областей та 
проаналізувавши ситуацію, Секре-
таріатом ВСР буде подаватися на 
розгляд Колегії ВСР Проект Про-
грами ВСР при МОН щодо розвитку 
мережі інформаційних заходів на 
національному та обласному рів-
нях.  
 Крім того,  хотілося б від-
значити активність регіональних 
представників,  делегатів до регіо-
нальних зборів, які активно пропо-
нували шляхи вирішення студент-
ських проблем. Загалом, хочу 
подякувати всім, кого вже побачи-
ли, і кого ще побачимо на цьому 
тижні. Щасти Вам! 

 Наталя Якуніна  
Керівник Секретаріату ВСР  
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Любі жінки! 
Сердечно вітаємо Вас зі Святом Весни – 8 березня!  
 
Ви наповнюєте наші будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних 
вчинків і добрих справ. Нехай Вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а 
прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і жит-
тєвих перемог.  
 
Бажаємо, щоб кожен день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям ра-
дості! Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, аби Ви 
почувалися щасливими.  

Чоловіча частина Секретаріату ВСР  



Страхування студентів: за та проти 
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Новації від МОН 

Серед студентства активно обговорюється ідея страхування студентів-контактників на випадок відрахування 
з вишу. Ми поцікавилися, що про це думають керівники студентських та молодіжних організацій України.  

“До питання 
страхування 
студентів 
слід віднео-
ситися від-
повідально. 
”, - переко-
нана керів-
ник Секрета-

ріату ВСР при МОН. “Слід 
розуміти, що наразі страхові 
кампанії потерпають від не-
стачі коштів, тому будь-які 
ініціативи щодо вливання реа-
льних коштів будуть підтриму-
вати. Слід чітко зрозуміти, що 
страхові прецеденти виплачу-
ються не у всіх випадках та не 
в повному обсязі. Отже, перед 
тим як впроваджувати будь-
яке страхування (особливо 
студентське), слід чітко зва-
жити, чи така ініціатива буде 
торкатися усіх страхових ком-
паній, чи деяких (що одразу 
викликає питання до антимо-
нопольного комітету), воно 
буде обовязковим чи ні. У 
роки, коли студентів буде не-
багато (через перехід на 12-
річну освіту) навряд чи у адмі-
ністрації вишу виникне бажан-
ня відраховувати контрактни-
ка, тому ідея з страхуванням є 
дуже "сирою" на даний мо-
мент”.  

    “Фактично  запропонована групою страховиків  ідея, підтримана 
окремим псевдо-студентськими  лідерами, є страхуванням для самих  
страховиків”, - вважає Президент Національного студентського союзу 
Анатолій Ігнатович.  
“Страхові кампанії сьогодні в умовах кризи ледь виживають, от і шука-
ють способи нового заробітку. Вони (прим. - страховики), безперечно, 
та, з високою ймовірністю, ті псевдо-лідери, яким пообіцяли за лобію-
вання ідеї матеріальну винагороду, отримають вигоду. Поставлю рито-
ричне запитання – скільки студентів-контрактників відраховують із ВНЗ 
сьогодні? Це одиниці, які самі не хочуть продовжувати навчання. Реш-

та вчаться, маючи для цього умови максимального сприяння, адже вищі зацікавлені у 
отриманні коштів до спеціального фонду. Це українське ноу-хау, яке спрямоване лише 
на одне – заробити на студентах. Свідченням цього є закритість процесу та оператив-
ність, з якою зацікавлені особи просувають ідею.  Звичайно, в наказі планують записа-
ти, що страхування добровільне, а щоб  застрахувати студента треба згоду ректора і 
згоду ОСС. В українських реаліях одна страхова кампанія прийде до ректора з пропо-
зицією застрахувати студентів, погодить це питання з ОСС, зацікавивши їх благодійним 
внеском чи “відкатом”, після чого буде запалено зелене світло для заробляння коштів у 
певному виші”.  

Це ноу-хау спрямоване заробити на студентах — Ігнатович  

"Страховий бізнес існує за рахунок того, що гроші великої кількості 
людей стають грошима маленької кількості щасливців. Автори проек-
ту страхування та їх партнери - це ті, хто безпосередньо входять до 
числа щасливців”, - вважає голова Київської організації ВМГО “ФРІ” 
Михайло Лебедь.  
“Тому не дивно, що вони планують зробити процедуру страхування 
загальнообов'язковою для студентів усіх вищих навчальних закладів. 
Щоб здійснити задумане, вони спробують домовитись, по-перше, з 
новим Міністром освіти та новим Кабміном. По-друге - з певною кіль-
кістю студентських організацій. А після того, як кожна з сторін отри-

має гарантію про майбутній зиск, страхувальники спробують узаконити загальнообов'я-
зковість або одразу, або шляхом "державного експерименту" - необов'язкових страху-
вань та серії опитувань студентів, які активно будуть підтримуватись Міністерством, 
Кабміном та організаціями-партнерами. "Експеримент" такий має показати блискучі 
(про що буде домовлено за окрему ціну) результати, і аргументів для узаконення зага-
льнообов'язковості страхування стане ще більше".  

Добровільне страхування може стати обов'язковим — Лебедь  Ідея з страхуванням є дуже 
"сирою" —Якуніна  

“Ідея має як позитивні так і стримуючі фактори”, - переконаний керівник Секретаріату Української асоціації 
студентського самоврядування Олександр Смирнов.  “З одним із таких моментів можна ознайомитись, 
провівши консультації з представниками промисловості, які були ініціаторами понад 10 років тому програ-
ми школа-виш-комбінат, відповідно до якої випускники шкіл, які хотіли працювати на підприємствах, здо-
бували освіту за їхній рахунок. Проте програма була збитковою в наслідок великого відсотку відрахованих 
студентів. Однак під час програми виші отримували додаткові замовлення на фахівців, а як наслідок до-
даткові надходження в бюджети. Зрозуміло, що страхування підприємств від ризику втратити власні кош-
ти додали б вишам додаткові надходження під час економічного спаду. Треба чітко усвідомлювати, що 
будь-який процес, навіть найбільш позитивний, в наших умовах може бути викривлено і спрямовано в 
зворотному напрямку, тому впровадження експерименту має здійснюватись під чітким контролем зі сто-

рони ОСС, а по завершенню експерименту потрібно провести консультації та переоцінку доцільності продовження. Разом 
із тим, очевидно, що всі процедури страхування потребують впорядкування, адже не секрет, що в частині вишів запрова-
джене обов'язкове страхування при вступі, поселенні в гуртожиток тощо.  Необхідно цей процес в освітніх закладах впоря-
дковувати регуляторними актами  та проводити роз'яснення серед студентів, оскільки з прийняттям закону  щодо розши-
рення прав студентів процес, що знаходився під контролем  адміністрацій вишів, має вийти на суспільний загал, і у разі 
дійсної необхідності страхування студенти та адміністрація мають прийти до спільної позиції об'єктивної доцільності.  

Студенти та адміністрація мають прийти до спільної позиції — Смирнов  



Український диплом з до-
датком європейського 
зразка буде адекватно 
оцінений у будь-якій країні 
Болонського простору.  

2 березня 2010 року Уряд 
підтримав нові ініціативи 
МОН щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 12 лис-
топада 1997 р. №1260 "Про 
документи про освіту та 
вчені звання". 

Зміни передбачають запро-
вадження додатка до дип-
лома про вищу освіту, роз-

робленого відповідно до 
форми, затвердженої Євро-
пейською комісією, Радою 
Європи і UNESCO/CEPES. 

Як зазначають у Міністерст-
ві, додаток до диплома єв-
ропейського зразка є обо-
в'язковим документом у 
переважній більшості країн 
Болонського процесу і вида-
ється разом із дипломом 
про вищу освіту. 

Метою такого документу є 
надання достатньої, неза-
лежної інформації для пок-
ращення міжнародної 

"прозорості" та справедли-
вого академічного і профе-
сійного визнання кваліфіка-
цій (дипломів, ступенів, сер-
тифікатів тощо). 

Багато країн без цього до-
датка взагалі не визнають 
дипломи про вищу освіту. А 
відтепер український дип-
лом з таким додатком буде 
адекватно оцінений у будь-
якій країні Болонського про-
стору, підкреслюють фахівці 
МОН. 

Прес-служба МОН  

Кабмін затвердив додаток до диплому європейського зразка 

Європа святкуватиме 10-річчя впровадження Болонського процесу, а 
студенти протестуватимуть  

теми вищої освіти якнайкра-
ще, впроваджуючи рефор-
ми через своє бачення того 
як освіта краще задоволь-
нятиме потреби студентів.   
Стаття в «Студентському 
голосі», щомісячному інфо-
рмаційному бюлетені Євро-
пейського Студентського 
Союзу, закликає міністрів 
освіти Європи визнати про-
тести і прийняти подальші 
заходи шляхом надання 
студентам більш широких 
можливостей прийняття 
рішень в сьогоденні і май-
бутньому власної освіти.  
Голова Союзу Лігія Дека 
заявила, що, хоча Болонсь-
кі реформи ще не наблизи-
лись до кінця, Міністри ви-

щої освіти збираються, щоб 
відзначити річницю й знову 
підтвердити свою прихиль-
ність визначеним Болонсь-
ким процесом цілям.  
Дека заявила, що результа-
том Студентського саміту, 
який передує зустрічі Мініст-
рів, буде не тільки визначен-
ня подальшої позиції студе-
нтів щодо програми реформ, 
але й донесення позиції сту-
дентства до міністрів".   
ЕСУ презентує аналітичний 
звіт «Болонський процес на 
фінішній лінії», в якому на-
даний детальний аналіз ре-
форм, які були впроваджені 
за останні 10 років, з акцен-
том на пропозиції щодо по-
дальших заходів та пріори-

Міністри освіти і науки з 
46 європейських країн цьо-
го тижня зустрінуться в 
Будапешті, а потім у Відні 
для відзначення 10-річчя 
прийняття Європою Бо-
лонського процесу. У той 
же час студентські акти-
вісти з усього континен-
ту зустрінуться у Відні 
для проведення контр-
саміту.  
Протягом останніх декіль-
кох місяців студенти проте-
стували проти запрова-
дження Болонського про-
цесу. Страйки відбулись у 
80 університетах Європи. 
Представники міністерств 
та адміністрації університе-
тів завили, що вони нама-
гаються реформувати сис-
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Новини 

ДПА закликає скористатись правом на податковий кредит на освіту 

 

тетів, що були встановлені в 
минулому році. 
Крім того, студентський саміт 
стане місцем, де представни-
ки студентства зі всіх країн 
Європи зроблять спільну 
заяву, адресовану міністрам, 
зі стурбованістю й пропозиці-
ями отримання вищої освіти 
в Європі протягом наступного 
десятиліття.  
Як повідомляє прес-служба 
УАСС, українське студентст-
во на Студентському та Міні-
стерському самітах представ-
ляє Президент національного 
союзу студентів Української 
асоціації студентського само-
врядування, студентка уні-
верситету «КРОК» Єлизавета 
Щепетильникова. 

можуть подати декларацію 
про доходи та реалізувати 
своє право на податковий 
кредит. 
 
Витрати на навчання у 
2009 році дозволено відно-
сити до податкового кре-
диту у сумі, що не переви-
щує 940,0 грн на місяць. 
Водночас податковий кре-
дит не може бути більшим 
за загальний річний опода-
тковуваний дохід у вигляді 

заробітної плати. 
 
При цьому декларація на 
податковий кредит пода-
ється за результатами звіт-
ного року та не перено-
ситься на наступний рік, 
тобто понесені витрати на 
навчання у 2009 році мо-
жуть бути включені лише в 
2010 році. 
 

Освіта.ua  

Податкова пропонує 
студентам скориста-
тися податковим кре-
дитом на навчання   

Українські студенти 
отримають європейські 
дипломи  

Витрати на навчання у 
2009 році дозволено відно-
сити до податкового кре-
диту у сумі, що не переви-
щує 940,0 грн на місяць.  
 
Як повідомляє прес-служба 
Державної податкової адмі-
ністрації, особи, які протя-
гом 2009 року сплачували 
кошти за власне навчання 
або навчання своєї дитини 
чи іншого члена сім’ї пер-
шого ступеня споріднення, 



Дмитре, розкажи, будь-
ласка, як виникла ідея 
створення кампанії Мо-
лодіжна Варта?  
Кампанія була започатко-
вана ще у 2007 році. Тоді 
ідея полягала в тому, щоб 
показати перед виборами 
до Верховної Ради безвід-
повідальність політиків та 
їхні невиконані обіцянки. 
Але коли активісти кампанії 
проаналізували передви-
борчі програми, стало зро-
зуміло, що вони були насті-
льки загальними, що дове-
сти їх виконання чи невико-
нання було практично не-
можливо. Як, наприклад, 

дослідити, чи стали молоді 
люди "краще жити"? А при-
близно такими термінами і 
були виписані всі програ-
ми... і кампанія поставила 
собі за мету спонукати по-
літиків пообіцяти молоді 
щось конкретне. Було про-
ведено соц. дослідження, в 
результаті якого з'ясовано 
найактуальніші питання 
для молоді. Перелік питань 
було надіслано у виборчі 
штаби політичних сил, які 
балотувались до Верхов-
ної Ради. З цього переліку 
штабісти, користуючись 

нікому невідомими критері-
ями (швидше за все - 
"методом наукового тику" ;-
)), обирали собі певні тези і 
включали у свої передви-
борчі програми. 
У результаті ми, вперше з 
часів державної незалеж-
ності, отримали програми з 
конкретними положеннями, 
виконання яких можна про-
контролювати. Всі партії 
були попереджені про те, 
що після виборів буде здій-
снюватись контроль за 
виконанням цих програм у 
сфері молодіжної політики. 
І от, відразу після виборів, 
було проведено установчі 

збори нової ініціативи, що 
отримала назву Громадян-
ська кампанія "Молодіжна 
Варта: молодь за вами 
спостерігає!". Її метою було 
задекларовано моніторинг 
за виконанням зобов'язань 
політичних партій, що пот-
рапили до Верховної Ради, 
перед молоддю, чим ми 
зараз і продовжуємо за-
йматись. 
 
Які на даний час резуль-
тати діяльності?  
За цей період зроблено 
чимало роботи. Зокрема, 

зібрано та систематизова-
но передвиборчі обіцянки 
політичних сил у сфері 
молодіжної політики, роз-
почато моніторинг вико-
нання зобов’язань політи-
ків перед молоддю шля-
хом оприлюднення щоква-
ртальних моніторингових 
звітів. Ми також провели 
значну кількість круглих 
столів, конференцій, фору-
мів та інших заходів як у 
Києві, так і в усіх регіонах 
України, на яких було пре-
зентовано ідеї та напрацю-
вання Молодіжної Варти. 
Крім того, у світ вийшли 
два випуски брошури  та 
перший номер газети 
«Молодіжної Варти». Та-
кож активісти кампанії про-
вели низку публічних ак-
цій, прес-конференцій та 
заходів, які привернули 
значну увагу національних 
та регіональних ЗМІ. У 
деяких регіонах - Рівне, 
Бердянськ, Харків, Львів 
тощо -  було проведено 
серії регіональних заходів 
в рамках загальнонаціона-
льної кампанії. Також до 
результатів діяльності 
«Молодіжної Варти» мож-
на зарахувати створення 
Громадської кампанії 
"Новий Громадянин", яка, 
за великим рахунком, є 
логічним продовженням та 
розширенням ідеї МВарти. 
Її створення стало мож-
ливим завдяки активній 
діяльності в рамках кам-
панії низки молодіжних 
організацій, і було пе-
редбачено в стратегії 
діяльності кампанії. 
 
В Україні будь-які кам-

Дмитро Сінченко: Молодь на варті  
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панії з політичним прин-
ципом зазвичай фінансу-
ються певними політич-
ними силами. Як фінан-
сується МВарта?  
Для того, аби подібні кам-
панії існували, насправді, 
багато коштів не потрібно. 
Які основні статті витрат 
можуть бути?  
Офісне приміщення? Біль-
шість організацій-учасниць 
кампанії його мають, тому 
потреби орендувати щось 
окреме нема.  
Заробітна платня? Активіс-
ти кампанії працюють на 
громадських засадах - тоб-
то - безоплатно.  
Реклама у ЗМІ? Ми робимо 
свої заходи цікавими для 
мас-медіа, тому їх висвіт-
люють. Для цього потрібні 
не гроші, а творчий підхід, 

Підвищити рівень впливовості молодих громадян у процесах прийняття рішень можна лише через проведення 
системної моніторингової кампанії та контролю за реалізацією державної молодіжної політики. Зробити це можна через 
усі демократичні громадські методи спонукання виконання передвиборчих обіцянок парламентськими політичними пар-
тіями через Верховну Раду, Кабінет Міністрів України, профільні Міністерства, прийняття і реалізація відповідних рі-
шень. Саме цим і займаються активісти Громадянської кампанії “Молодіжна Варта: молодь за Вами спостерігає!”. Про 
діяльність кампанії ми поговорили з членом Національного комітету Дмитром Сінченком.  



якого у молоді достатньо! 
Оренда приміщень для 
заходів? Зазвичай нам 
надають їх у користування 
безоплатно, адже поділять 
ідеї та цінності МВарти 
Витрати дійсно необхідні 
на виготовлення різного 
роду поліграфічної продук-
ції або ще якісь дрібнички. І 
тут нам в нагоді стали різ-
ного роду міжнародні орга-
нізації та фонди, які заціка-
влені у розвитку України як 
демократичної правової 
держави. 

Під час президентської 
виборчої кампанії ви ана-
лізували зобов’язання 
кандидатів щодо молоді. 
Які обіцянки є найбільш 
поширеним гачком для 
молодих українців? 
За результатами президе-
нтських виборів можна кон-
статувати, що кандидати 
не зуміли якісно мобілізу-
вати молодіжний електо-
рат, тож вирішальними 
стали голоси пенсіонерів. 

Думаюча прогресив-
на молодь переважно поста-
вила відмітку в графі "Не 
підтримую жодного". Найбі-
льше молоді на свою підтри-
мку залучила кандидат Юлія 
Тимошенко шляхом органі-
зації концертів за участю 
зірок українського шоу-
бізнесу "З Україною в серці". 
Але така робота є недалеко-
глядною і значного резуль-
тату апріорі мати не може... 
Серед виборчих обіцянок 
можна було спостерігати їх 
значне скорочення в молоді-

жному ас-
пекті (за 
винятком 
хіба що 
Литвина, 
якому, втім, 
це все одно 
не допомог-
ло). 
 
Президент-
ська гонка 
вже завер-
шилася. 
Чим пла-
нує займа-

тися Молодіжна Варта?   
«Молодіжна Варта» займа-
лась і займається монітори-
нгом виконання передвибор-
чих обіцянок політичних сил, 
що потрапили до Верховної 
Ради у 2007 році. Відповід-
но, вибори Президента нам 
були цікаві лише в тому ра-
курсі, що більшість основних 
кандидатів належали до цих 
політичних сил. По завер-
шенню виборів ми просто 
працюватимемо у звичному 
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"МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за вами спостерігає!" - 
Всеукраїнська громадянська кампанія, метою якої є 
моніторинг та контроль за реалізацією передвиборчих 
обіцянок, даних молоді політичними силами під 
час  виборів до Верховної Ради. До  складу Національ-
ного комітету "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ" входять 10 поза-
партійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2 
об'єднання органів студентського самоврядування. А 
саме: ВМГО "Дебатна Академія", ВМГО "Молода Про-
світа", Студентська Рада Києва, ВМГО "Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес", ВМГО "Фундація Регіональ-
них Ініціатив", ВМГО "Європейська молодь України", 

ВМГО "Колегія молодих управлінців та юристів", ВМГО "Спілка Ініціативної Молоді", Всеукраїнська Студентська Рада при 
Міністерстві освіти і науки, ВМГО "Українська Студентська Спілка", ВМГО "Молода Пора" та ВМГО "Студентська Республі-
ка". До складу регіональних комітетів кампанії входять і інші місцеві позапартійні молодіжні, студентські та шкільні органі-
зації. Стартувала всеукраїнська кампанія у 2007 році. Докладніше про "МОЛОДІЖНУ ВАРТУ" можна дізнатися на сайті 
mvarta.org.ua  

режимі. 
 
Чому на Вашу думку, 
основні політичні сили 
так мало уваги приді-
ляють проблемам мо-
лоді? 
Молодь завжди пасивна 
на виборах, тому, відпо-
відно, вони наберуть 
більше голосів, зосере-
дившись на пенсіонерах, 
які дисципліновано відві-
дують виборчі дільниці. 
Оскільки в нашій державі 
відсутні такі елементарні 
поняття, як Місія, Мета, 
Стратегія діяльності дер-
жави на довгострокову 
перспективу, то вся наша 
владна псевдо-еліта живе 
лише сьогоднішнім днем, 
абсолютно не задумуючись 
над майбутньою перспек-
тивою. Вони живуть своїм 
окремим життям. Їхні діти 
навчаються за кордоном, 
їхні родини мають інші цін-
ності та інші інтереси, від-
мінні від наших. Тому їх не 
цікавить молодь ані в дов-
гостроковій перспективі, 
ані в короткостроковій… 
 
Під час кожної виборчої 
кампанії трапляються 
випадки продажу голо-
сів. Ця практика особли-
во поширена серед сту-
дентів. Як, на Вашу дум-
ку, боротися з таким га-
небним явищем?  
У системі колективної без-
відповідальності, якою є 
система української влади, 
годі чекати на високий рі-

вень свідомості громадян. 
Корупція є невід’ємною 
складовою такої системи. 
Без неї вона не існуватиме. 
Корупція є на всіх рівнях 
існування нашого суспільс-
тва - від студентів, які да-
ють хабарі за отримання 
заліку чи складання іспиту, 
так само, як і отримують їх 
під час голосування, так і 
на рівні найвищого керівни-
цтва держави. Тому про-
блему необхідно вирішува-
ти системно - в купі з усіма 
іншими, які процвітають у 
нашому суспільстві. Прик-
ро це говорити, але пред-
ставники сьогоднішньої 
влади її не збираються 
вирішувати. Їм це не потрі-
бно. Їм і так зручно. Тому 
все в наших руках. Вирі-
шення всіх цих негараздів - 
це задача нас з Вами.  
 

Розмовляла  
Анастасія Сабова  
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Шановна студентська та мо-
лодіжна громада України, 
лідери Всеукраїнських студе-
нтських об’єднань, зверта-
юсь до вас з важливою місі-
єю. Як ви знаєте, ВМГО 
«Українська асоціація студе-
нтського самоврядування» є 
єдиним представником Євро-
пейського студентського сою-
зу. За останні декілька років 
в організації відбуваються 
дивні, навіть містичні речі та 
вже стало здобутком громад-
ськості. Як фактичний Керів-
ник організації, я намагався 
вирішити всі юридичні та 
організаційні питання стосов-
но законної та адекватної 
діяльності УАСС, але завдя-
ки планомірній праці деяких 
Керівників організації це ви-
явилось неможливим. До 
останнього часу я прихову-
вав жахливе становище 
УАСС з метою збереження 
стабільності у студентському 
суспільстві, але хамство та 
дії, які робляться від іменні 
УАСС,  стають не безпечні-
шими з кожним днем. 

Першим, що я мав вирішити 
є це юридичне оформлення 
нового керівництва та аудит 
організації. Було підготовле-
но необхідні документи та 
надані до Міністерства юсти-
ції України. Уставна докумен-
тація та печатки мені колиш-
нім керівництвом не було 
передано, що ускладнювало 
цей процес. Мені було відмо-
влено у перереєстрації керів-
ництва організації. На мо-
мент надання документів 
організація мала де-факто 37 

членів правління та 165 
колективних членів органів 
студентського самовряду-
вання, але у Міністерстві 
юстиції  мені було повідом-
лено, що з моменту реєст-
рації не було повідомлено в 
відповідні установи юстиції 
місцевого рівня про існуван-
ня осередків, як наслідок 
організаціяя де-юре не має 
ні одного осередку та колек-
тивного члена, члени прав-
ління відповідно з 2003 року 
та їх 16, прізвища яких мені 
було невідомо. 

Для перереєстрації керівни-
цтва необхідно було зареє-
струвати всі 31 осередок 
або як мінімум 14, а тільки 
після цього я міг стати юри-
дичним Президентом орга-
нізації. Згодом мені почали 
телефонувати з баз, яким 
організація заборгувала 
гроші. Установчі документи, 
печатки, паролів від сайту, 
розсилки мені надано не 
було. Звітність до ДПІ та 
фонди соціального страху-
вання не здавалась з 2005 
року. Як виявилось УАСС 
має досить великі борги 
перед Оздоровчим центром 
«Чайка» (Херсонська обл., 
Садовський р- 
н, смт Лазурне, вул. Прича-
льна, 5) та оздоровчою ба-
зою «Сонячна галяви-
на» (м. Суми). Вони налічу-
ють приблизно 110 грн. 
Сумська база вже зверну-
лася до суду. Гроші повинні 
були перераховані та підс-
таві виграних проектів у 
Міністерстві у справах сім'ї, 

молоді та спорту. Але по 
незрозумілих  причинах ци-
ми грошима юридичне керів-
ництво не скоротилось. 
Окрім цього, узурповано усі 
інформаційні джерела орга-
нізації Смирновим О., такі як 
сайт, розсилка, до яких я не 
мав доступу впродовж тер-
міну президентства. 

7 березня 2010 року було 
проведено Генеральну аса-
мблею УАСС, на якій було 
обрано нових керівників ор-
ганізації. Фактично на цих 
виборах були присутніми 
близько 30 осіб, наприклад 
на попередній асамблеї бу-
ло більш ніж 150 чоловік. 
Мене, як фактичного керів-
ника організації, запрошено 
не було. На Генеральну аса-
мблею запрошувалися сту-
дентські лідери під виглядом 
всеукраїнського студентсь-
кого форуму та за допомо-
гою розсилки МОН України 
Ректорам ВНЗ. Було пору-
шено як законодавчі так і 
статутні вимоги проведення 
заходу по усім статтям, зок-
рема: не  було проведено 
відповідних регіональних 
зборів, зроблені лише фікти-
вні протоколи, не існує легі-
тимних осередків, органза-
ція знаходиться у судовому 
процесі. На мою думку і дум-
ку більшості студентства це 
нелегітимні вибори та я буду 
надсилати заяви о неправо-
мірності дій до відповідних 
органів. Сьогодні органзація 
не має жодного легітимного 
керівника, є лише шайка 
шахраїв, які  намагаються 

вирішувати долю студент-
ського руху за все студент-
ство та представляти все 
студентство у Європі. 

Фактично організація на 
стадії повного краху, але 
членство у Європейському 
студентському союзі до-
сить довго стримувало 
мене та моїх колег знищи-
ти лжеорганізацію, але і 
діяти вона теж не може. 
Урегулювати проблеми 
УАСС усередині організації 
стала зовсім неможливим. 

Звертаюсь до лідерів все-
українських студентських і 
молодіжних об’єднань з 
метою налагодження стабі-
льності та збереження імі-
джу України у ЄС у ближчі 
три тижні зібратись та ра-
зом виразити недовіру 
УАСС, звернувшись до 
органів влади, студентської 
та молодіжної спільноти, 
Європейського студентсь-
кого союзу. 
 З надією на порозуміння 
та ваші відгуки. Президент 
УАСС Гнилицький Максим 
(+30 8 063 471 08 63). 

Текст поданий мовою 
оригіналу  

Заява Президента Української асоціації студентського самоврядування 
Максима Гнилицького  

 13-14 березня ц.р. Національний студентський союз спільно із Братством спудеїв Націо-
нального університету “Острозька академія” проведуть всеукраїнський студентський 
форум “Здобутки, уроки та перспективи розвитку українського студентського руху: під-
биття підсумків року підписання меморандуму ОСС”. 
 
Напрямки роботи Форуму: інститут студентського самоврядування як інструмент розбу-
дови громадянського суспільства; студентський рух України, становлення, розвиток та 
перспективи; проблеми, що наразі є актуальними для студентського середовища та роз-
робка механізму їх вирішення; зовнішня та внутрішня інтеграція інституту студентського 
самоврядування. 
Деталі на сайті: nss.org.ua   

Студентський форум відбудеться в Острозі  



Усі тези, наведені Гнилиць-
ким, є такими, що абсолют-
но не відповідають дійсно-
сті, а саме: 

На підставі п 5.6.4.2.6 ста-
туту УАСС печат-
ка зберігається у Голови 
Секретаріату, ра-
зом із  тим всі необхідні док
ументи  були завірені, та 
передані М.Гнилицькому, 
після чого він їх надав в 
Мінюстиції. 

Впродовж 5 міся-
ців Гнилицький заяв-
ляв, що процес рухається, 
і не потребує допомоги 
від  інших членів Виконко-
му або Секретаріату, хоча 
його попередник 
А.Ігнатович не займався 
процесом перереєстрації 
і  внаслідок чого процес 
вимагав великого обсягу 
роботи. За запевненнями 
Гнилицього процес мав 
бути вирішений вже най-
ближчим часом,  а через 5 
місяців інформував про 
невдачу в процесі реєстра-
ції.  Весь цей час деклару-
ючи що не буде працювати 
на українське студентство 
поки не отримає свідоцтво 
про перереєстрацію органі-
зації на свою особу, аргу-
ментуючи це тим що до 
того часу він не є президе-
нтом. В той же час інші 
члени виконкому боролись 
за відміну антистудентсь-
ких постанов Уряду, зокре-
ма про додаткові платні 
послуги  та за скасування 
зменшення державного 
замовлення на навчання 
бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. 

5.6.4.2. Голо-
ва Секретаріату  Асоціа-
ції: 

5.6.4.2.6 збері-
гає документацію  Асоціа-
ції, її  печатку та штампи; 
засвідчує, в разі  потре-
би, документи  Асоціа-
ції своїм підписом та (або) 
відтиском круглої печатки 
чи відповідного штампу 

УАСС. 

В 2008 році юридична осо-
ба УАСС виграла конкурс 
Мінсіміямолодьспорту на 
реалізацію молодіжних 
програм на суму 330 000 
грн, заходи були проведені 
проте відповідну докумен-
тацію для отримання гро-
шей попередник Гнилиць-
кого – Ігнатович 
(Президент НСС) не підго-
тував, внаслідок чого Мінсі-
мямолодьспорт заборгував 
УАСС суму в понад 300 
тисяч грн.., разом з тим 
юр.особа УАСС заборгува-
ла двом базам суму в роз-
мірі 100 000 грн. Не дивля-
чись на необхідність стяг-
нення суми боргу з Мінсі-
мямолодьспорт, жодних 
дій М.Гнилицьким зробле-
но не було впродовж всьо-
го терміну перебування на 
посаді Президента. 

На підставі п. 5.1.2 Стату-
ту УАСС Чле-
ни Виконкому є автоматичн
о делегатами на Генасамб-
лею, разом з тим Віце-
Президентом Олексієм 
Шишлянніковим було за-
прошено М.Гнилицького на 
Генасамблею, та Секрета-
ріатом надіслані відповідні 
запрошення на ВНЗ, для 
оформлення відрядження, 
проте участь від ХНУ 
ім..Каразіна взяв представ-
ник іншого органу студент-
ського самоврядування – 
профспілки студентів уні-
верситету. А інформація 
про проведення Форуму та 
Генеральної асамблеї роз-
міщена на сайті УАСС ще з 
19 лютого 2010 року. Біль-
ше того М.Гнилицький сис-
тематично не з’являвся на 
статутні заходи організації 
з червня 2009 року, зокре-
ма на 3 Правління, та засі-
дання Виконкому, в наслі-
док чого  Виконком ефекти-
вно працював і без Голови, 
а результати роботи Вико-
нкому кажуть самі за себе 
– це прийняття Змін до 
Закону про Вищу Освіту – 

щодо розширення прав 
студентського самовряду-
вання. 

5.1.2. Генераль-
на асамблея  складаєть-
ся з  осіб, делегова-
них  на неї міськими  орга-
нізаціями УАСС  та колек
тивними  члена-
ми Асоціації.  Нор-
ма представництва  місь-
ких організацій  та колек
тивних  чле-
нів на Генеральній  Асамб-
леї визначається  Прав-
лінням Асоціації. Члени 
Виконкому та Контроль-
но-ревізійної комісії Асоціа-
ції автоматично є делега-
тами Генеральної Асамб-
леї на підставі займаних 
ними в Асоціації виборних 
посад. 5.1.3. Генеральна 
Асамблея 

Участь у  заході взя-
ли понад 120 учасників  зі 
всієї України та 30 учасни-
ків з Києва та Київської 
області. (фото в додатку). 
На заході були присутні 
Депутати Верховної Ради 
України, Представники 
міністерств, провідних мо-
лодіжних громадських ор-
ганізацій України та студе-
нтських об’єднань з Біло-
русії та Росії, що вказує на 
рівень відкритості та ви-
знання організації та ії здо-
бутків за минулий рік. 

Таким чином, дуже сум-
но дивитись на студентсь-
ких очільників що обира-
ються на керівні  посади 
керуючись виключно амбі-
ціями  та небажанням пра-
цювати на користь  суспі-
льству, та студентської 
спільноти. Так само дивно 
дивитись на інші студент-
ські організації, що підпря-
гаються псевдо допомага-
ти, а самі не можуть дове-
сти до ладу свій устрій, а 
подекуди і зареєструва-
тись і на відміну від демок-
ратичних організацій як 
УАСС, тримаються лише 
на одній персоні Голови, 
який використовує їх для 

 Відповідь на Лист колишнього Президента УАСС М.Гнилицького: 
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задоволення своїх амбіцій 
знімаючи політичні дивіден-
ди, та чекаючи зірвати 
джек-под. 

Попре все,  коман-
да ефективних лідерів та 
активістів УАСС довела що 
одна особа, не може сво-
єю  бездіяльніс-
тю і безвідповідальністю 
поставити під питання взає-
модію українського студент-
ства  в особі УАСС з Мініс-
терством Молоді, з Мініс-
терством Освіти, Урядом 
Країни та Парламентарями. 
Результатам налагоджених 
гарних стосунків та наполе-
гливої роботи стали Зміни в 
Закон, та продовження за-
раз їх впровадження, про-
ведені безліч освітніх шкіл 
та тренінгів, круглих столів 
та конференцій. 

Саме тому УАСС вже 10 
років є організацію  що 
найефективніше вирі-
шує проблеми студентів та 
відстоює їх пра-
ва перед  владою країни, 
і це тільки початок  шляху, 
який ми разом з Вами дола-
ємо! 

З глибокою повагою, 

СМИРНОВ Олександр 

Голова Секретаріату УАСС, 

Секретар  Всеукраїнської 
Студентської Ради 
при  Кабінеті Мініст-
рів України 

Текст поданий мовою 
оригіналу  
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ЗВЕРТАЙСЯ ДО НАС, ЯКЩО 
 

- тобі не виплачують стипендію, 
або неправильно її нараховують 

- адміністрація ВНЗ порушує твої 
права як студента; 

- ти не знаєш своїх прав як сту-
дент; 

- у тебе виникли питання щодо 
освітнього процесу і ти не знаєш 
до кого звернутися; 

Пиши на електронну адресу vsr.sekretariat@gmail.com або ди-
вись контакти на сайті www.vsr-mon.org.ua  

 Газета для студентського самоврядування  

23-25 квітня у Полтаві відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  
«Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості в системі студентських самоврядних організацій».  
Напрямки  роботи конференції:  
    * студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої української  еліти; 

    * організаційні форми виховання лідерських якостей та соціальної активності студентів; 

    * правова основа функціонування студентських самоврядних організацій; 

    * студентські консультативно-дорадчі структури при органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Календар  конференції 
    * Прийом статей і оплата до 5 квітня 2010 р.  

    * Реєстрація учасників: 23.04. 2010 р. з 9.00. 

    * Дні роботи: 23-25.04. 2010 р. 

    * Від’їзд учасників: 25.04.2009 р. з 17.00 

Робочі мови: українська, російська та англійська. 

Форми участі у конференції: 
    * публікація матеріалів; 

    * публікація матеріалів + усна доповідь; 

    * усна доповідь; 

    * участь без доповіді і публікації. 

Детальна інформація: goverments@gmail.com  - Юрій Кращенко  
 
14 травня 2010 року в Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція 
"Болонський процес очима студентів".  
 
Матеріали будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції Херсонського державного університету. До друку приймаються 
оригінальні статті, що повинні відповідати тематиці конференції.  
 
Для участі в конференції необхідно надіслати до 1 квітня 2010 року: відомості про автора та наукового керівника (також в елект-
ронному варіанті на дискеті); рецензію (також в електронному варіанті на дискеті); дискету з текстом доповіді (у форматі Wоrd, а 
також копія у форматі RTF) та підписаний автором роздрукований у двох примірниках текст доповіді; два конверти. Проїзд за 
рахунок учасників конференції. Проживання учасників конференції передбачається в гуртожитку ХДУ за власний рахунок. Статті 
надсилати на адресу: 73000, м. Херсон, вул.. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет. Навчальний відділ. Глад-
кова Р.Я.  

Детальна інформація: IRima@ksu.ks.ua, (552) 32-67-58   

Анонси освіти і науки  

www.vsr-mon.org.ua  


