
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДОРАДЧУ РАДУ ПРИ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Громадська консультативно-дорадча рада при юридичному 

факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (далі – Рада) створюється з метою удосконалення ефективності 

забезпечення надання юридичним факультетом Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (далі – юридичним 

факультетом) освітніх і профорієнтаційних послуг фізичним та юридичним 

особам. Такі консультації можуть ґрунтуватися на аналізі програмних цілей і 

діяльності, що здійснюється юридичним факультетом. 

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, а також цим Положенням. 

1.3. Рада не має статусу юридичної особи та не має права виступати від 

імені юридичного факультету або його структурних підрозділів. 

 

2. Компетенція Ради 

2.1. Основними завданнями Ради є: 

- надання рекомендацій щодо вдосконалення навчальних планів 

юридичного факультету у відповідності до вимог роботодавців; 

- сприяння в отриманні студентами юридичного факультету досвіду 

правничої роботи через підтримку організації виробничої 

практики/стажувань; 

- допомога юридичному факультету у залученні практикуючих 

правників до роботи зі студентами, викладання та обміну досвідом з питань 

практики правозастосування; 



- сприяння поглибленню профорієнтаційної діяльності юридичного 

факультету з метою утвердження ролі правничої професії. 

2.2. Рада, відповідно до покладених на неї завдань: 

- проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у 

процесі реалізації навчальних планів та програм у відповідній галузі права; 

- вивчає результати діяльності юридичного факультету з питань, що 

належать до її компетенції; 

- проводить моніторинг стану виконання юридичним факультетом 

покладених на нього завдань в освітній, профорієнтаційній та просвітницькій 

сферах; 

- подає вченій раді юридичного факультету розроблені за результатами 

своєї роботи рекомендації та пропозиції. 

2.3. Рада має право: 

- отримувати в установленому порядку від юридичного факультету 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

- залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 

експертів (за згодою); 

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи; 

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів; 

- брати участь у розробленні проектів навчальних планів та програм у 

відповідній галузі права. 

2.4. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. 

 

3. Члени Ради 



3.1. Членами Ради можуть бути спеціалісти та експерти різних галузей 

права, представники громадськості, наукових установ, засобів масової 

інформації, які є випускниками правничих шкіл; 

3.2. Персональний та кількісний склад Ради, її голова затверджується 

вченою радою юридичного факультету. Призначаючи членів Ради, вчена 

рада юридичного факультету має діяти добросовісно і докладати всіх зусиль, 

щоб сформувати такий склад Ради, який достатньо відображатиме 

різноманітні потреби та інтереси фізичних та юридичних осіб, яким 

юридичний факультет надає послуги. Рішення вченої ради юридичного 

факультету приймаються більшістю її складу, відповідно до Положення про 

вчену раду; 

3.3 Голова Ради: 

- здійснює керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи, 

скликає та головує на її засіданнях; 

- організовує підготовку та розробку планів роботи Ради та питань 

порядку денного її засідань; 

- представляє Раду у взаємовідносинах з деканатом юридичного 

факультету та його кафедрами і може брати участь у їх засіданнях. 

3.4. Будь-який член Ради має право у будь-який час подати у відставку 

з посади члена Ради, повідомивши про це вчену раду юридичного факультету 

у письмовій формі. Відставка набуває чинності незалежно від того, чи 

приймає її вчена рада юридичного факультету. 

3.5. Право на звільнення члена Ради має виключно вчена рада 

юридичного факультету. Вчена рада юридичного факультету має 

повноваження на власний розсуд звільнити з посади будь-якого члена Ради у 

будь-який час протягом строку його повноважень, повідомивши про це 

відповідного члена Ради у письмовій формі. Повідомлення набуває чинності 

після вручення його особисто, оголошення його телефоном, надсилання на 

електронну адресу, вказану як контактну адресу члена Ради, або розміщення 

на сайті юридичного факультету. 



3.6. Якщо інше не передбачено рішенням вченої ради юридичного 

факультету, жоден член Ради не отримує відшкодування витрат, пов’язаних з 

виконанням обов’язків члена Ради. Членство у Раді ґрунтується на засадах 

добровільності та безоплатності, покликане сприяти взаємному розвитку 

правничої школи та правничої професії. 

3.7. Члени Ради мають право: 

- брати участь в розробці та зовнішній незалежній фаховій експертизі 

проектів навчальних планів та програм; 

- отримувати інформацію, що стосується проектів рішень від 

структурних підрозділів юридичного факультету; 

- надавати пропозиції щодо формування переліку питань на розгляд 

вченої ради юридичного факультету; 

- поширювати інформацію щодо питань, які розглядаються на 

засіданнях Ради, а також про результати своєї роботи через власний веб-сайт 

або веб-сайт юридичного факультету, а також офіційні сторінки у соціальних 

мережах. 

3.8. Члени Ради зобов’язані: 

- особисто, в тому числі у форматі телеконференцій, брати участь у 

засіданнях Ради або у засіданнях вченої ради юридичного факультету, де 

розглядаються тематичні питання; 

- надавати юридичному факультету методологічну, статистичну та 

інформаційну допомогу при підготовці та розгляді питань; 

- дотримуватися правил етики члена ради. 

3.9. Правила етики члена Ради: 

- утримання від лобіювання інтересів підприємств, організацій чи 

громадян з метою отримання будь-яких переваг або пільг; 

- відмову особи від посилання на свій статус, як члена Ради при 

вирішення особистих (приватних) питань, крім зазначених у цьому 

Положенні. 

 



4. Діяльність Ради 

4.1. Основною формою роботи Ради є її засідання, які можуть бути 

плановими та позачерговими. 

4.2. Рада проводить не менше 2-х планових засідань протягом року, а 

саме перед початком кожного навчального семестру. Засідання проводяться у 

приміщенні юридичного факультету або в іншому місці, визначеному 

Головою Ради, в тому числі з можливістю використання формату 

телеконференції. Додаткові планові засідання можуть бути призначені у 

порядку, встановленому Радою і затвердженому вченою радою юридичного 

факультету. 

4.3. Участь в засіданнях Ради бере декан юридичного факультету або 

уповноважена ним особа.  

4.4. Позачергові засідання Ради скликаються Головою вченої ради 

юридичного факультету або Головою Ради у будь-який час на письмову 

вимогу до Голови вченої ради юридичного факультету та Голови Ради 

щонайменше чотирьох членів Ради. 

4.5. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

половина складу ради. 

4.6. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх 

членів, у разі рівного розподілу голосів – голос Голови Ради є вирішальним; 

4.7. Рішення про дату та місце проведення засідання Ради приймається 

її Головою; 

4.8. Члени Ради повідомляються про дату, час та порядок денний 

засідання не пізніше як за три дні. 

4.9. Будь-які необхідні або санкціоновані Радою заходи можуть 

здійснюватися без скликання засідання за умови наявності індивідуальної чи 

колективної письмової згоди всіх членів Ради на їх здійснення. 

4.10. Планові засідання можуть проводитися без додаткового 

повідомлення її членів, якщо час проведення засідання визначено цим 

Положенням або Радою під час останнього засідання. Про проведення 



позачергових засідань кожен член Ради повідомляється електронною 

поштою, вказаною як контактною адресою члена Ради, або розміщенням 

повідомлення на офіційному сайті юридичного факультету (за десять днів до 

засідання), або телефоном (за 72 години до засідання); за наявності 

відповідної вимоги, про проведення планових засідань повідомляється 

аналогічним чином.  

4.11. Про засідання та їх порядок денний повідомляється на сайті 

факультету в розділі новини. На планові і позачергові засідання Ради 

допускаються бажаючі особи, за винятком випадків, коли Рада на початку 

засідання більшістю голосів присутніх членів Ради визначить таке засідання 

закритим.  

4.12. Відсутність на двох планових засіданнях Ради поспіль є підставою 

для звільнення з посади члена Ради. 

4.13. Кожен член Ради, присутній на засіданні, має один голос. Кожен 

акт чи рішення, ухвалені більшістю членів Ради, присутніх на засіданні, за 

умови його належного проведення і за наявності кворуму, вважається актом 

Ради. Засідання, на початку якого був присутній кворум, може тривати після 

того, як його залишили декілька учасників, якщо всі наступні дії 

ухвалюються щонайменше більшістю від кворуму засідання. 

 

5. Рішення ради та пропозиції її членів 

Рішення Ради, прийняті на її засіданні, або пропозиції її членів мають 

рекомендаційний характер та можуть використовуватися для подальших 

напрацювань при підготовці відповідних навчальних планів та програм. 

 

6. Секретаріат Ради 

6.1. З метою організаційного забезпечення роботи Ради при ній 

створюється Секретаріат, покликаний налагодити сталий зв'язок та 

професійну взаємодію Ради із студентами юридичного факультету.  



6.2. До складу Секретаріату входять по одному представнику кожного 

курсу денної форми навчання, один представник заочної форми навчання та 

студентський декан, який очолює Секретаріат. Кандидатури студентів до 

складу Секретаріату подаються студентським деканом. 

6.3. Секретаріат Ради виконує доручення Голови та членів Ради, надані 

в рамках реалізації компетенції Ради. 

 

7. Зміни до Положення 

Положення щодо Ради може бути ухвалено, змінено або скасовано 

виключно за рішенням вченої ради юридичного факультету. Рада має право 

ініціювати зміни до Положення. 

 


