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Молодіжна політика

Шановні лідери студентського
самоврядування!
Наразі дуже активно йде
виборчий процес до Колегії Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві освіти і науки України в
усіх регіонах. Дуже приємна гостинність 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 загрожуючого "нападу" замість розвитку освіти
в Україні. Адже вільною траєкторією передбачено, що з 2010/2011
року студенти обиратимуть 25 %
професійних дисциплін. А нормативні 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 завжди набувають наголосу, тому проїхавши вже більшість областей та
проаналізувавши ситуацію, Секретаріатом ВСР буде подаватися на
розгляд Колегії ВСР Проект Програми ВСР при МОН щодо розвитку
мережі інформаційних заходів на
національному та обласному рівнях.
Крім того, хотілося б відзначити активність регіональних
представників, делегатів до регіональних зборів, які активно пропонували шляхи вирішення студентських проблем. Загалом, хочу
подякувати всім, кого вже побачили, і кого ще побачимо на цьому
тижні. Щасти Вам!
Наталя Якуніна
Керівник Секретаріату ВСР

Вітаємо зі Святом
Весни!

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 життєвих перемог.
Бажаємо, щоб кожен день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості! Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, аби Ви
почувалися щасливими.
Чоловіча частина Секретаріату ВСР
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Страхування студентів: за та проти
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.
Добровільне страхування може стати обов'язковим — Лебедь
"Страховий бізнес існує за рахунок того, що гроші великої кількості
людей стають грошима маленької кількості щасливців. Автори проекту 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 кількістю студентських організацій. А після того, як кожна з сторін отримає гарантію про майбутній зиск, страхувальники спробують узаконити загальнообов'язковість або одразу, або шляхом "державного експерименту" - необов'язкових страхувань 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 загальнообов'язковості страхування стане ще більше".

Це ноу-хау спрямоване заробити на студентах — Ігнатович
“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 шукають способи нового заробітку. Вони (прим. - страховики), безперечно,
та, з високою ймовірністю, ті псевдо-лідери, яким пообіцяли за лобіювання ідеї матеріальну винагороду, отримають вигоду. Поставлю риторичне запитання – скільки студентів-контрактників відраховують із ВНЗ
сьогодні? Це одиниці, які самі не хочуть продовжувати навчання. Решта 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 оперативність, з якою зацікавлені особи просувають ідею. Звичайно, в наказі планують записати, що страхування добровільне, а щоб застрахувати студента треба згоду ректора і
згоду ОСС. В українських реаліях одна страхова кампанія прийде до ректора з пропозицією 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”.

Ідея з страхуванням є дуже
"сирою" —Якуніна
“До питання
страхування
студентів
слід віднеоситися відповідально.
”, - переконана керівник Секретаріату ВСР при МОН. “Слід
розуміти, що наразі страхові
кампанії потерпають від нестачі коштів, тому будь-які
ініціативи щодо вливання реальних коштів будуть підтримувати. Слід чітко зрозуміти, що
страхові прецеденти виплачуються не у всіх випадках та не
в повному обсязі. Отже, перед
тим як впроваджувати будьяке страхування (особливо
студентське), слід чітко зважити, чи така ініціатива буде
торкатися усіх страхових компаній, чи деяких (що одразу
викликає питання до антимонопольного комітету), воно
буде обовязковим чи ні. У
роки, коли студентів буде небагато (через перехід на 12річну освіту) навряд чи у адміністрації вишу виникне бажання відраховувати контрактника, тому ідея з страхуванням є
дуже "сирою" на даний момент”.

Студенти та адміністрація мають прийти до спільної позиції — Смирнов
“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 програми школа-виш-комбінат, відповідно до якої випускники шкіл, які хотіли працювати на підприємствах, здобували 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 додаткові надходження в бюджети. Зрозуміло, що страхування підприємств від ризику втратити власні кошти 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 сторони 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 запроваджене обов'язкове страхування при вступі, поселенні в гуртожиток тощо. Необхідно цей процес в освітніх закладах впорядковувати регуляторними актами та проводити роз'яснення серед студентів, оскільки з прийняттям закону щодо розширення 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.
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Новини
Кабмін затвердив додаток до диплому європейського зразка
Український диплом з додатком 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 Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260 "Про
документи про освіту та
вчені звання".
Зміни передбачають запровадження додатка до диплома про вищу освіту, роз-

робленого відповідно до
форми, затвердженої Європейською комісією, Радою
Європи і UNESCO/CEPES.
Як зазначають у Міністерстві, додаток до диплома європейського зразка є обов'язковим документом у
переважній більшості країн
Болонського процесу і видається разом із дипломом
про вищу освіту.
Метою такого документу є
надання достатньої, незалежної інформації для покращення міжнародної

"прозорості" та справедливого академічного і професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо).
Багато країн без цього додатка взагалі не визнають
дипломи про вищу освіту. А
відтепер український диплом з таким додатком буде
адекватно оцінений у будьякій країні Болонського простору, підкреслюють фахівці
Українські студенти
МОН.

отримають європейські

Прес-служба МОН дипломи

Європа святкуватиме 10-річчя впровадження Болонського процесу, а
студенти протестуватимуть
Міністри освіти і науки з
46 європейських країн цього тижня зустрінуться в
Будапешті, а потім у Відні
для відзначення 10-річчя
прийняття Європою Болонського процесу. У той
же час студентські активісти з усього континенту зустрінуться у Відні
для проведення контрсаміту.
Протягом останніх декількох місяців студенти протестували проти запровадження Болонського процесу. Страйки відбулись у
80 університетах Європи.
Представники міністерств
та адміністрації університетів завили, що вони намагаються реформувати сис-

теми вищої освіти якнайкраще, впроваджуючи реформи через своє бачення того
як освіта краще задовольнятиме потреби студентів.

щої освіти збираються, щоб
відзначити річницю й знову
підтвердити свою прихильність визначеним Болонським процесом цілям.

Стаття в «Студентському
голосі», щомісячному інформаційному бюлетені Європейського Студентського
Союзу, закликає міністрів
освіти Європи визнати протести і прийняти подальші
заходи шляхом надання
студентам більш широких
можливостей прийняття
рішень в сьогоденні і майбутньому власної освіти.

Дека заявила, що результатом Студентського саміту,
який передує зустрічі Міністрів, буде не тільки визначення подальшої позиції студентів щодо програми реформ,
але й донесення позиції студентства до міністрів".

Голова Союзу Лігія Дека
заявила, що, хоча Болонські реформи ще не наблизились до кінця, Міністри ви-

ЕСУ презентує аналітичний
звіт «Болонський процес на
фінішній лінії», в якому наданий детальний аналіз реформ, які були впроваджені
за останні 10 років, з акцентом на пропозиції щодо подальших заходів та пріори-

тетів, що були встановлені в
минулому році.
Крім того, студентський саміт
стане місцем, де представники студентства зі всіх країн
Європи зроблять спільну
заяву, адресовану міністрам,
зі стурбованістю й пропозиціями отримання вищої освіти
в Європі протягом наступного
десятиліття.
Як повідомляє прес-служба
УАСС, українське студентство на Студентському та Міністерському самітах представляє Президент національного
союзу студентів Української
асоціації студентського самоврядування, студентка університету «КРОК» Єлизавета
Щепетильникова.

ДПА закликає скористатись правом на податковий кредит на освіту
Витрати на навчання у
2009 році дозволено відносити до податкового кредиту у сумі, що не перевищує 940,0 грн на місяць.
Як повідомляє прес-служба
Державної податкової адміністрації, особи, які протягом 2009 року сплачували
кошти за власне навчання
або навчання своєї дитини
чи іншого члена сім’ї першого ступеня споріднення,

3 vsr-mon.org.ua

можуть подати декларацію
про доходи та реалізувати
своє право на податковий
кредит.
Витрати на навчання у
2009 році дозволено відносити до податкового кредиту у сумі, що не перевищує 940,0 грн на місяць.
Водночас податковий кредит не може бути більшим
за загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді

заробітної плати.
При цьому декларація на
податковий кредит подається за результатами звітного року та не переноситься на наступний рік,
тобто понесені витрати на
навчання у 2009 році можуть бути включені лише в
2010 році.

Податкова пропонує
студентам скористатися податковим креОсвіта.ua
дитом на навчання

Молодіжні ініціатви

Дмитро Сінченко: Молодь на варті
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 партіями через Верховну Раду, Кабінет Міністрів України, профільні Міністерства, прийняття і реалізація відповідних рішень. Саме цим і займаються активісти Громадянської кампанії “Молодіжна Варта: молодь за Вами спостерігає!”. Про
діяльність кампанії ми поговорили з членом Національного комітету Дмитром Сінченком.
Дмитре, розкажи, будьласка, як виникла ідея
створення кампанії Молодіжна Варта?
Кампанія була започаткована ще у 2007 році. Тоді
ідея полягала в тому, щоб
показати перед виборами
до Верховної Ради безвідповідальність політиків та
їхні невиконані обіцянки.
Але коли активісти кампанії
проаналізували передвиборчі програми, стало зрозуміло, що вони були настільки загальними, що довести їх виконання чи невиконання було практично неможливо. Як, наприклад,

нікому невідомими критеріями (швидше за все "методом наукового тику" ;)), обирали собі певні тези і
включали у свої передвиборчі програми.
У результаті ми, вперше з
часів державної незалежності, отримали програми з
конкретними положеннями,
виконання яких можна проконтролювати. Всі партії
були попереджені про те,
що після виборів буде здійснюватись контроль за
виконанням цих програм у
сфері молодіжної політики.
І от, відразу після виборів,
було проведено установчі

дослідити, чи стали молоді
люди "краще жити"? А приблизно такими термінами і
були виписані всі програми... і кампанія поставила
собі за мету спонукати політиків пообіцяти молоді
щось конкретне. Було проведено соц. дослідження, в
результаті якого з'ясовано
найактуальніші питання
для молоді. Перелік питань
було надіслано у виборчі
штаби політичних сил, які
балотувались до Верховної Ради. З цього переліку
штабісти, користуючись

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

зібрано та систематизовано передвиборчі обіцянки
політичних сил у сфері
молодіжної політики, розпочато моніторинг виконання зобов’язань політиків перед молоддю шляхом оприлюднення щоквартальних моніторингових
звітів. Ми також провели
значну кількість круглих
столів, конференцій, форумів та інших заходів як у
Києві, так і в усіх регіонах
України, на яких було презентовано ідеї та напрацювання Молодіжної Варти.
Крім того, у світ вийшли
два випуски брошури та
перший номер газети
«Молодіжної Варти». Також активісти кампанії провели низку публічних акцій, 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 загальнонаціональної кампанії. Також до
результатів діяльності
«Молодіжної Варти» можна зарахувати створення
Громадської кампанії
"Новий Громадянин", яка,
за великим рахунком, є
логічним продовженням та
розширенням ідеї МВарти.
Її створення стало можливим завдяки активній
діяльності в рамках кампанії низки молодіжних
організацій, і було передбачено в стратегії
діяльності кампанії.
В Україні будь-які кам-

панії з політичним принципом зазвичай фінансуються певними політичними силами. Як фінансується МВарта?
Для того, аби подібні кампанії існували, насправді,
багато коштів не потрібно.
Які основні статті витрат
можуть бути?
Офісне приміщення? Більшість організацій-учасниць
кампанії його мають, тому
потреби орендувати щось
окреме нема.
Заробітна платня? Активісти кампанії працюють на
громадських засадах - тобто - безоплатно.
Реклама у ЗМІ? Ми робимо
свої заходи цікавими для
мас-медіа, тому їх висвітлюють. Для цього потрібні
не гроші, а творчий підхід,

Молодіжні ініціативи
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 продукції або ще якісь дрібнички. І
тут нам в нагоді стали різного роду міжнародні організації та фонди, які зацікавлені у розвитку України як
демократичної правової
держави.

Під час президентської
виборчої кампанії ви аналізували зобов’язання
кандидатів щодо молоді.
Які обіцянки є найбільш
поширеним гачком для
молодих українців?
За результатами президентських виборів можна констатувати, що кандидати
не зуміли якісно мобілізувати молодіжний електорат, тож вирішальними
стали голоси пенсіонерів.

Думаюча прогресивна молодь переважно поставила відмітку в графі "Не
підтримую жодного". Найбільше молоді на свою підтримку залучила кандидат Юлія
Тимошенко шляхом організації концертів за участю
зірок українського шоубізнесу "З Україною в серці".
Але така робота є недалекоглядною і значного результату апріорі мати не може...
Серед виборчих обіцянок
можна було спостерігати їх
значне скорочення в молодіжному аспекті (за
винятком
хіба що
Литвина,
якому, втім,
це все одно
не допомогло).
Президентська гонка
вже завершилася.
Чим планує займатися Молодіжна Варта?
«Молодіжна Варта» займалась і займається моніторингом виконання передвиборчих обіцянок політичних сил,
що потрапили до Верховної
Ради у 2007 році. Відповідно, вибори Президента нам
були цікаві лише в тому ракурсі, що більшість основних
кандидатів належали до цих
політичних сил. По завершенню виборів ми просто
працюватимемо у звичному

режимі.
Чому на Вашу думку,
основні політичні сили
так мало уваги приділяють проблемам молоді?
Молодь завжди пасивна
на виборах, тому, відповідно, вони наберуть
більше голосів, зосередившись на пенсіонерах,
які дисципліновано відвідують виборчі дільниці.
Оскільки в нашій державі
відсутні такі елементарні
поняття, як Місія, Мета,
Стратегія діяльності держави на довгострокову
перспективу, то вся наша
владна псевдо-еліта живе
лише сьогоднішнім днем,
абсолютно не задумуючись
над майбутньою перспективою. Вони живуть своїм
окремим життям. Їхні діти
навчаються за кордоном,
їхні родини мають інші цінності та інші інтереси, відмінні від наших. Тому їх не
цікавить молодь ані в довгостроковій перспективі,
ані в короткостроковій…
Під час кожної виборчої
кампанії трапляються
випадки продажу голосів. Ця практика особливо поширена серед студентів. Як, на Вашу думку, боротися з таким ганебним явищем?
У системі колективної безвідповідальності, 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 суспільства - від студентів, які дають хабарі за отримання
заліку чи складання іспиту,
так само, як і отримують їх
під час голосування, так і
на рівні найвищого керівництва держави. Тому проблему необхідно вирішувати системно - в купі з усіма
іншими, які процвітають у
нашому суспільстві. Прикро це говорити, але представники сьогоднішньої
влади її не збираються
вирішувати. Їм це не потрібно. Їм і так зручно. Тому
все в наших руках. Вирішення всіх цих негараздів це задача нас з Вами.
Розмовляла
Анастасія Сабова

"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 Національного комітету "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ" входять 10 позапартійних всеукраїнських молодіжних організацій та 2
об'єднання органів студентського самоврядування. А
саме: ВМГО "Дебатна Академія", ВМГО "Молода Просвіта", Студентська Рада Києва, ВМГО "Молодіжний
Націоналістичний Конгрес", ВМГО "Фундація Регіональних 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 Республіка". До складу регіональних комітетів кампанії входять і інші місцеві позапартійні молодіжні, студентські та шкільні організації. Стартувала всеукраїнська кампанія у 2007 році. Докладніше про "МОЛОДІЖНУ ВАРТУ" можна дізнатися на сайті
mvarta.org.ua
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Заява Президента Української асоціації студентського самоврядування
Максима Гнилицького
Шановна студентська та молодіжна громада України,
лідери Всеукраїнських студентських об’єднань, звертаюсь до вас з важливою місією. Як ви знаєте, ВМГО
«Українська асоціація студентського самоврядування» є
єдиним представником Європейського студентського союзу. За останні декілька років
в організації відбуваються
дивні, навіть містичні речі та
вже стало здобутком громадськості. Як фактичний Керівник організації, я намагався
вирішити всі юридичні та
організаційні питання стосовно законної та адекватної
діяльності УАСС, але завдяки планомірній праці деяких
Керівників організації це виявилось неможливим. До
останнього часу я приховував жахливе становище
УАСС з метою збереження
стабільності у студентському
суспільстві, але хамство та
дії, які робляться від іменні
УАСС, стають не безпечнішими з кожним днем.
Першим, що я мав вирішити
є це юридичне оформлення
нового керівництва та аудит
організації. Було підготовлено необхідні документи та
надані до Міністерства юстиції України. Уставна документація та печатки мені колишнім керівництвом не було
передано, що ускладнювало
цей процес. Мені було відмовлено у перереєстрації керівництва організації. На момент надання документів
організація мала де-факто 37

членів правління та 165
колективних членів органів
студентського самоврядування, але у Міністерстві
юстиції мені було повідомлено, що з моменту реєстрації не було повідомлено в
відповідні установи юстиції
місцевого рівня про існування осередків, як наслідок
організаціяя де-юре не має
ні одного осередку та колективного члена, члени правління відповідно з 2003 року
та їх 16, прізвища яких мені
було невідомо.
Для перереєстрації керівництва необхідно було зареєструвати всі 31 осередок
або як мінімум 14, а тільки
після цього я міг стати юридичним Президентом організації. 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 страхування не здавалась з 2005
року. Як виявилось УАСС
має досить великі борги
перед Оздоровчим центром
«Чайка» (Херсонська обл.,
Садовський рн, смт Лазурне, вул. Причальна, 5) та оздоровчою базою «Сонячна галявина» (м. Суми). Вони налічують приблизно 110 грн.
Сумська база вже звернулася до суду. Гроші повинні
були перераховані та підставі виграних проектів у
Міністерстві у справах сім'ї,

молоді та спорту. Але по
незрозумілих причинах цими грошима юридичне керівництво не скоротилось.
Окрім цього, узурповано усі
інформаційні джерела організації Смирновим О., такі як
сайт, розсилка, до яких я не
мав доступу впродовж терміну президентства.
7 березня 2010 року було
проведено Генеральну асамблею УАСС, на якій було
обрано нових керівників організації. Фактично на цих
виборах були присутніми
близько 30 осіб, наприклад
на попередній асамблеї було більш ніж 150 чоловік.
Мене, як фактичного керівника організації, запрошено
не було. На Генеральну асамблею запрошувалися студентські лідери під виглядом
всеукраїнського студентського форуму та за допомогою розсилки МОН України
Ректорам ВНЗ. Було порушено як законодавчі так і
статутні вимоги проведення
заходу по усім статтям, зокрема: не було проведено
відповідних регіональних
зборів, зроблені лише фіктивні протоколи, не існує легітимних осередків, органзація знаходиться у судовому
процесі. На мою думку і думку більшості студентства це
нелегітимні вибори та я буду
надсилати заяви о неправомірності дій до відповідних
органів. Сьогодні органзація
не має жодного легітимного
керівника, є лише шайка
шахраїв, які намагаються

вирішувати долю студентського руху за все студентство та представляти все
студентство у Європі.
Фактично організація на
стадії повного краху, але
членство у Європейському
студентському союзі досить довго стримувало
мене та моїх колег знищити лжеорганізацію, але і
діяти вона теж не може.
Урегулювати проблеми
УАСС усередині організації
стала зовсім неможливим.
Звертаюсь до лідерів всеукраїнських студентських і
молодіжних об’єднань з
метою налагодження стабільності та збереження іміджу України у ЄС у ближчі
три тижні зібратись та разом виразити недовіру
УАСС, звернувшись до
органів влади, студентської
та молодіжної спільноти,
Європейського студентського союзу.
З надією на порозуміння
та ваші відгуки. Президент
УАСС Гнилицький Максим
(+30 8 063 471 08 63).
Текст поданий мовою
оригіналу

Студентський форум відбудеться в Острозі
13-14 березня ц.р. Національний студентський союз спільно із Братством спудеїв Національного університету “Острозька академія” проведуть всеукраїнський студентський
форум “Здобутки, уроки та перспективи розвитку українського студентського руху: підбиття підсумків року підписання меморандуму ОСС”.
Напрямки роботи Форуму: інститут студентського самоврядування як інструмент розбудови громадянського суспільства; студентський рух України, становлення, розвиток та
перспективи; проблеми, що наразі є актуальними для студентського середовища та розробка механізму їх вирішення; зовнішня та внутрішня інтеграція інституту студентського
самоврядування.
Деталі на сайті: nss.org.ua
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Відповідь на Лист колишнього Президента УАСС М.Гнилицького:
Усі тези, наведені Гнилицьким, є такими, що абсолютно не відповідають дійсності, а саме:
На підставі п 5.6.4.2.6 статуту УАСС печатка зберігається у Голови
Секретаріату, разом із тим всі необхідні док
ументи були завірені, та
передані М.Гнилицькому,
після чого він їх надав в
Мінюстиції.
Впродовж 5 місяців Гнилицький заявляв, що процес рухається,
і не потребує допомоги
від інших членів Виконкому 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 найближчим часом, а через 5
місяців інформував про
невдачу в процесі реєстрації. Весь цей час декларуючи що не буде працювати
на українське студентство
поки не отримає свідоцтво
про перереєстрацію організації на свою особу, аргументуючи це тим що до
того часу він не є президентом. В той же час інші
члени виконкому боролись
за відміну антистудентських постанов Уряду, зокрема про додаткові платні
послуги та за скасування
зменшення державного
замовлення на навчання
бакалаврів, спеціалістів та
магістрів.
5.6.4.2. Голова Секретаріату Асоціації:
5.6.4.2.6 зберігає документацію Асоціації, її печатку та штампи;
засвідчує, в разі потреби, документи Асоціації своїм підписом та (або)
відтиском круглої печатки
чи відповідного штампу
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УАСС.
В 2008 році юридична особа УАСС виграла конкурс
Мінсіміямолодьспорту на
реалізацію молодіжних
програм на суму 330 000
грн, заходи були проведені
проте відповідну документацію для отримання грошей попередник Гнилицького – Ігнатович
(Президент НСС) не підготував, внаслідок чого Мінсімямолодьспорт заборгував
УАСС суму в понад 300
тисяч грн.., разом з тим
юр.особа УАСС заборгувала двом базам суму в розмірі 100 000 грн. Не дивлячись на необхідність стягнення суми боргу з Мінсімямолодьспорт, жодних
дій М.Гнилицьким зроблено не було впродовж всього терміну перебування на
посаді Президента.
На підставі п. 5.1.2 Статуту УАСС Члени Виконкому є автоматичн
о делегатами на Генасамблею, разом з тим ВіцеПрезидентом Олексієм
Шишлянніковим було запрошено М.Гнилицького на
Генасамблею, та Секретаріатом надіслані відповідні
запрошення на ВНЗ, для
оформлення відрядження,
проте участь від ХНУ
ім..Каразіна взяв представник іншого органу студентського самоврядування –
профспілки студентів університету. А інформація
про проведення Форуму та
Генеральної асамблеї розміщена на сайті УАСС ще з
19 лютого 2010 року. Більше того М.Гнилицький систематично не з’являвся на
статутні заходи організації
з червня 2009 року, зокрема на 3 Правління, та засідання Виконкому, в наслідок чого Виконком ефективно працював і без Голови,
а результати роботи Виконкому кажуть самі за себе
– це прийняття Змін до
Закону про Вищу Освіту –

щодо розширення прав
студентського самоврядування.
5.1.2. Генеральна асамблея складається з осіб, делегованих на неї міськими організаціями УАСС та колек
тивними членами Асоціації. Норма представництва міських організацій та колек
тивних членів на Генеральній Асамблеї визначається Правлінням Асоціації. Члени
Виконкому та Контрольно-ревізійної комісії Асоціації автоматично є делегатами Генеральної Асамблеї на підставі займаних
ними в Асоціації виборних
посад. 5.1.3. Генеральна
Асамблея
Участь у заході взяли понад 120 учасників зі
всієї України та 30 учасників з Києва та Київської
області. (фото в додатку).
На заході були присутні
Депутати Верховної Ради
України, Представники
міністерств, провідних молодіжних громадських організацій України та студентських об’єднань з Білорусії та Росії, що вказує на
рівень відкритості та визнання організації та ії здобутків за минулий рік.
Таким чином, дуже сумно дивитись на студентських очільників що обираються на керівні посади
керуючись виключно амбіціями та небажанням працювати на користь суспільству, та студентської
спільноти. Так само дивно
дивитись на інші студентські організації, що підпрягаються псевдо допомагати, а самі не можуть довести до ладу свій устрій, а
подекуди і зареєструватись і на відміну від демократичних організацій як
УАСС, тримаються лише
на одній персоні Голови,
який використовує їх для

задоволення своїх амбіцій
знімаючи політичні дивіденди, та чекаючи зірвати
джек-под.
Попре все, команда ефективних лідерів та
активістів УАСС довела що
одна особа, не може своєю бездіяльністю і безвідповідальністю
поставити під питання взаємодію українського студентства в особі УАСС з Міністерством Молоді, з Міністерством Освіти, Урядом
Країни та Парламентарями.
Результатам налагоджених
гарних стосунків та наполегливої роботи стали Зміни в
Закон, та продовження зараз їх впровадження, проведені безліч освітніх шкіл
та тренінгів, круглих столів
та конференцій.
Саме тому УАСС вже 10
років є організацію що
найефективніше вирішує проблеми студентів та
відстоює їх права перед владою країни,
і це тільки початок шляху,
який ми разом з Вами долаємо!
З глибокою повагою,
СМИРНОВ Олександр
Голова Секретаріату УАСС,
Секретар Всеукраїнської
Студентської Ради
при Кабінеті Міністрів України
Текст поданий мовою
оригіналу
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Анонси освіти і науки
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 електронному 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. Гладкова Р.Я.
Детальна інформація: IRima@ksu.ks.ua, (552) 32-67-58

