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ЗАТВЕРДЖУЮ     ПРИЙНЯТО 
в.о. ректора ХНТУСГ    на Загальних зборах членів 
ім. П. Василенка, академік    Ізюмського земляцтва ХНТУСГ 

ім. П. Василенка 
____________ Тіщенко Л.М.   (Протокол № 1 від 16.12.2013 р.) 

Голова земляцтва 
        ___________ Матвієнко В.В. 
«16» грудня 2013 р.    «16» грудня 2013 р. 
 

 
 

СТАТУТ 
земляцтва студентів Ізюмського району Харківської області 

Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка 

 
Ми, студенти із Ізюмського району Харківської області, що навчаються в 

Харківському національному технічному університеті сільського господарства 
імені Петра Василенка (далі – ХНТУСГ), усвідомлюючи необхідність об'єднан-
ня своїх зусиль для розв'язку завдань у справі підготовки висококваліфікованих 
фахівців для нашого району, а також зміцнення дружби, співробітництва й вза-
єморозуміння зі студентами з інших районів і областей України, створили зем-
ляцтво студентів Ізюмського району в ХНТУСГ. 

Земляцтво студентів Ізюмського району в ХНТУСГ є студентською гро-
мадською організацією, яка носить демократичний характер. 

Земляцтво планує свою роботу відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту ХНТУСГ й даного Статуту. 

 
Стаття 1. Назва. 
Офіційна назва – Земляцтво студентів Ізюмського району Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка (Земляцтво студентів Ізюмського району ХНТУСГ). 

 
Стаття 2. Мета та завдання. 
Основними цілями й завданнями земляцтва є: 
1. Сприяння адміністрації Університету, директорам Навчально-

наукових інститутів (ННІ) у підвищенні успішності студентів із Ізюмського ра-
йону, організації необхідної допомоги відстаючим студентам, залучення студе-
нтів до роботи в студентських наукових гуртках і товариствах. 
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2. Діяльність, спрямована на допомогу випускникам шкіл, коледжів, тех-
нікумів Ізюмського району для вступу в ХНТУСГ. 

3. Проведення культурних і спортивних заходів, ознайомлення студентів 
з життям, культурою, історією й традиціями Харківщини (Ізюмського району). 

4. Підтримка постійних контактів з адміністрацією Університету, дирек-
торами ННІ, студентськими громадськими організаціями. 

5. Допомога з соціальних питань членів земляцтва. 
6. Підтримка систематичних контактів з випускниками ХНТУСГ, що 

працюють у Ізюмському районі. 
 
Стаття 3. Членство. 
Членами земляцтва є студенти, Ізюмського району, що навчаються в 

ХНТУСГ. 
 
Стаття 4. Права й обов'язки.  
1. Члени земляцтва мають право: 

 брати участь у зборах земляцтва; 
 брати участь у заходах, що проводяться земляцтвом і Університетом; 
 брати участь у виборах у керівні органи земляцтва; 
 бути вибраним у керівні органи земляцтва; 
 користуватися допомогою земляцтва при розв'язанні своїх навчальних, 

соціальних, особистих і інших проблем; 
 подавати на розгляд керівних органів земляцтва свої пропозиції; 
 вільно виходити із земляцтва. 

2. Члени земляцтва зобов'язані: 
 дотримувати даного Статуту, Статуту ХНТУСГ, Правил внутрішнього 

розпорядку ХНТУСГ і законів України; 
 додержувати дисципліну й виконувати всі рішення керівних органів зем-

ляцтва; 
 піклуватися про підтримку високої репутації студентів і випускників 

ХНТУСГ; 
 завзято й наполегливо опановувати знання, стати висококваліфікованими 

фахівцями. 
 
Стаття 5. Керівні органі. 
1. Вищим керівним органом земляцтва є Загальні збори. Загальні збори 

скликаються керівництвом (Правлінням) земляцтва два рази на рік. Якщо буде 
потреба за рішенням керівництва (Правління) або на вимогу більшості (2/3) 
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членів земляцтва можуть скликатися надзвичайні збори. Про час, місце й поря-
док денний Загальних зборів і надзвичайних зборів члени земляцтва сповіща-
ються не пізніше, чим за тиждень до його проведення. 

2. Загальні збори є правочинними за умови, що в ньому беруть участь не 
менш 2/3 членів земляцтва. У випадку відсутності кворуму збори проводиться 
повторно, при цьому збори вважається правочинним, якщо на них присутні 
(50% + 1 люд.) членів земляцтва. 

3. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів (50% + 1 голос) від 
числа присутніх і тих, хто брав участь у голосуванні. 

4. До компетенції Загальних зборів відноситься: 
 прийняття Статуту, внесення в нього змін і доповнень; 
 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію земляцтва; 
 обговорення й оцінка діяльності керівництва (Правління) земляцтва; 
 визначення пріоритетних напрямків діяльності й затвердження планів ро-

боти земляцтва на черговий навчальний рік; 
 вибори керівництва (Правління) земляцтва. 

5. Рішення про прийняття, зміну або доповнення Статуту, про реоргані-
зацію або ліквідацію земляцтва вважається прийнятим, якщо за нього проголо-
сувало не менш 2/3 учасників Загальних зборів. 

6. У період між Загальними зборами керівництво діяльністю земляцтва 
здійснює Правління. 

7. До складу Правління входять: 
 голова; 
 заступник голови; 
 секретар. 

8. Правління збирається раз на місяць, у випадках при необхідності про-
водиться позачергове засідання Правління. 

9. Рішення на засіданні Правління ухвалюються простою більшістю го-
лосів. 

 
Стаття 6. Функції й повноваження Правління. 
Правління Земляцтва: 

 здійснює керівництво діяльністю земляцтва в період між Загальними збо-
рами; 

 забезпечує виконання рішень і рекомендацій Загальних зборів; 
 призначає із числа своїх членів голів, заст. голови по навчанню, заст. го-

лови по культурі й спорту тощо; 
 щотижня (окрім періоду сесії та канікул) збирається для розв'язання по-
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точних завдань. 
 у випадку не виконання своїх обов'язків членом правління, має право 

призначати виконуючих обов'язком на відповідну посаду (В. П.). Рішення 
про призначення В. П. вважається прийнятою простою більшістю голосів 
членів правління. 
Голова земляцтва: 

 відповідає за діяльність земляцтва перед Загальними зборами й Правлін-
ням; 

 підтримує постійні контакти з адміністрацією Університету, Управлінням 
по роботі зі студентами  й іншими  організаціями Університету. 

 головує й веде засідання Правління й Загальних зборів: 
 призначає дату проведення Загальних зборів і засідань Правління; 
 призначає дати й час проведення Загальних зборів і засідань Правління; 
 здійснює контроль над виконанням рішень Загальних зборів і засідань 

Правління; 
 проводить роботу, спрямовану на підвищення успішності студентів із 

Ізюмського району; 
 організує інформаційне забезпечення заходів, проведених земляцтвом у 

газеті «Сільський інженер», у засобах масової інформації. 
Заступник голови: 

 виконує обов'язки голови у випадку його відсутності; 
 підтримує постійні контакти зі своїми заступниками для одержання своє-

часної інформації про поточну успішність студентів; 
 організує допомогу відстаючим студентам;  
 інформують начальника відділу про успішність студентів; 
 відповідає за організацію й проведення культурно-масових заходів, вечо-

рів, екскурсій, виставок; 
 здійснює культурні контакти з іншими студентськими громадськими ор-

ганізаціями ХНТУСГ (студентські комітети інститутів, земляцтва); 
 відповідає за зв'язки земляцтва з іншими студентськими громадськими ор-

ганізаціями (земляцтва, асоціації та ін.), що діють у ХНТУСГ, за підготовку 
й проведення спільних з даними організаціями спортивно-масових заходів. 
Секретар: 

 веде протоколи Загальних зборів і засідань Правління, відповідає за ве-
дення й схоронність документації й архівів земляцтва; 

 відповідає за оповіщення членів земляцтва й Правління про дати й часу 
проведення Загальних зборах і засідань Правління; 

 підготовляє місця проведення Загальних зборів і засідань Правління. 
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Стаття 7. Затвердження Статуту, доповнення й зміни. 
Даний Статут набуває чинності з моменту його прийняття на Загальних 

зборах земляцтва. 
Даний Статут прийнятий на Загальних зборах земляцтва студентів Ізюм-

ського району від 16 грудня 2013 року. 
 

Голова земляцтва ______________________________ Матвієнко В.В. 

 
Секретар ______________________________________ Безкорса О.О. 

 


