
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Омбудсмена з прав студента 

Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Омбудсмен з прав студента Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (далі – Омбудсмен) є дорадчим органом – особою (на громадських 

засадах) Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет), що 

здійснює нагляд за дотриманням та захист прав і свобод студентів 

Університету, в межах своїх повноважень. 

 

1.2. У своїй діяльності Омбудсмен керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIІІ та «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, чинними міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету 

а також цим Положенням. 

 

1.3. Омбудсмен здійснює свою діяльність на основі принципів 

гуманізму, законності, справедливості, неупередженості, об’єктивності, 

незалежності, доступності, транспарентності, недоторканості приватного життя 

осіб і конфіденційності відомостей про них. 

 

1.4. Діяльність Омбудсмена спрямована на: 

1.4.1. представлення законних інтересів студентів перед адміністрацією 

Університету, в органах місцевого самоврядування та державної влади; 

1.4.2. аналіз стану реалізації та забезпечення прав і свобод студентів в 

Університеті; 

1.4.3. проведення попереджувальних заходів для запобігання порушення 

прав, свобод та законних інтересів студентів; 

1.4.4. організацію заходів щодо роз’яснення студентам їх правового 

статусу, обсягу їх прав та обов’язків; 

1.4.5. вжиття необхідних заходів у випадку порушення прав, свобод та 

законних інтересів студентів. 

 



2. Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення 

повноважень Омбудсмена 

 

2.1. Омбудсменом може бути громадянин України, який вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту, високі моральні якості та стаж роботи на 

посадах науково-педагогічних працівників не менше п’яти років. 

 

2.2. Омбудсмен призначається на посаду Ректором Університету 

строком на три роки за рішенням Вченої ради Університету за пропозицією 

Конференції студентів Університету. 

 

2.3. Повноваження Омбудсмена починаються з моменту складання 

присяги перед студентами Університету на урочистих зборах студентів 

Університету такого змісту: «Я, ім’я та прізвище, заступаючи на посаду 

Омбудсмена з прав студента Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

урочисто присягаю чесно та сумлінно захищати права, свободи та законні 

інтереси студента Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», добросовісно 

виконувати свої обов’язки, додержуватися законодавства України, керуватися 

справедливістю та власною совістю. Зобов’язуюся діяти незалежно, 

неупереджено та в інтересах студента Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 

2.4. Повноваження Омбудсмена припиняються у разі: 

2.4.1. відмови його від подальшого виконання обов’язків шляхом подання 

заяви на ім’я Ректора Університету про складення своїх повноважень; 

2.4.2. складення присяги новообраним Омбудсменом; 

2.4.3. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

2.4.4. набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка 

обіймає посаду Омбудсмена, безвісно відсутньою або про оголошення її 

померлою; 

2.4.5. в інших випадках, передбачених законодавством. 

 

2.5. Ректор Університету за поданням Конференції студентів 

Університету приймає рішення про звільнення з посади Омбудсмена до 

закінчення строку, на який його було обрано, у разі: 

2.5.1. порушення присяги; 

2.5.3. неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд 

виконувати обов’язки через незадовільний стан здоров’я чи втрату 

працездатності. 

 

3. Організація роботи та повноваження Омбудсмена 

 



3.1. Омбудсмен здійснює свою діяльність здійснюючи аналіз 

нормативно-правової та іншої інформації відповідних підрозділів Університету, 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування), беручи участь 

у роботі Вченої ради Університету, ректорату, органів студентського 

самоврядування та громадських організацій Університету в межах своєї 

компетенції з прийняттям відповідних рекомендацій. 

 

3.2. Омбудсмен є спеціалізованим омбудсменом, що наділений 

дорадчими повноваженнями, а також повноваженнями щодо представлення та 

захисту прав, свобод та інтересів студентів, що навчаються в Університеті, 

незалежно від форми навчання та членства в різних громадських організаціях, в 

тому числі: студентів – громадян інших держав; студентів, які навчаються за 

програмами міжнародної академічної мобільності в навчальних закладах інших 

держав; слухачів Інституту бізнес освіти та інших навчальних підрозділів 

Університету. 

 

3.3. Кожен студент Університету має безперешкодне право звернутися 

до Омбудсмена (письмово або усно) та отримати аргументовану відповідь 

(письмову або усну) на своє звернення. 

 

3.4. Омбудсмен здійснює свою діяльність одноособово та незалежно від 

інших посадових осіб, органів та структурних підрозділів Університету. 

 

3.5. Омбудсмен має право: 

3.5.1. прийому Ректором Університету, деканами факультетів та 

директорами інститутів, керівниками структурних та відокремлених підрозділів 

Університету; 

3.5.2. бути присутнім за засіданнях Наглядової ради, Вченої ради 

Університету, Науково-методичної ради, ректорату, засіданнях органів 

студентського самоврядування, громадських студентських організацій та інших 

колегіальних органів Університету; 

3.5.3. звертатися з поданням до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів щодо 

питань, які стосуються забезпечення прав і свобод студентів; 

3.5.4. здійснювати заходи щодо узагальнення, узгодження, формування та 

безперешкодної реалізації прав і свобод студентів Університету та виконання їх 

обов’язків у всіх сферах студентського життя; 

3.5.5. бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на 

закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого 

судовий розгляд оголошено закритим; 

3.5.6. здійснювати нагляд за забезпеченням гендерної та расової рівності 

прав і свобод студентів; 

3.5.7. сприяти реалізації громадських програм і проектів соціального 

спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

студентів; 



3.5.8. взаємодіяти з організаціями, у тому числі міжнародними, з питань 

захисту прав та законних інтересів студентів; 

3.5.9. здійснювати інші повноваження в сфері забезпечення прав і свобод 

студентів. 

 

3.6. Обов’язки Омбудсмена: 

3.6.1. Омбудсмен зобов’язаний додержуватися Конституції України і 

законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом 

інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на нього 

функцій та повною мірою використовувати надані йому права; 

3.6.2. Омбудсмен зобов’язаний запобігати порушенню прав і свобод 

студента та сприяти їх поновленню; 

3.6.3. Омбудсмен зобов’язаний надавати студентам Університету 

консультації про їх права, способи їх реалізації та захисту; 

3.6.4. Омбудсмен зобов’язаний зберігати конфіденційну інформацію. Це 

зобов’язання діє і після припинення його повноважень. У разі розголошення 

таких відомостей Омбудсмен несе відповідальність у встановленому 

законодавством порядку. 

3.6.5. Омбудсмен здійснює нагляд за дотриманням права студента на 

доступ до публічної інформації. 

3.6.6. Омбудсмен зобов’язаний прийняти відповідне рішення по розгляду 

питання щодо забезпечення та захисту прав і свобод студентів за зверненням 

зацікавлених осіб. 

 

4. Гарантії забезпечення діяльності Омбудсмена 

 

4.1. Втручання органів управління, посадових осіб та співробітників 

Університету, а також органів студентського самоврядування, громадських 

студентських організацій та їх посадових і службових осіб у діяльність 

Омбудсмена забороняється. 

4.2. Омбудсмен не зобов’язаний давати пояснення по суті справ, які 

закінчені або перебувають у його провадженні.  

4.3. Не може бути привілеїв, переваг чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими 

ознаками при зверненні студентів Університету до Омбудсмена. 

4.4. Всі органи управління, посадові особи та структурні підрозділи 

Університету, а також органи студентського самоврядування та громадські 

студентські організації, до яких звернувся Омбудсмен, зобов’язані 

співпрацювати з ним і подавати йому необхідну допомогу щодо матеріалів та 

інформації по справах, по яких Омбудсменом ведеться провадження. 

4.5. Відмова у такій співпраці, а також умисне приховування або 

надання неправдивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльність 

Омбудсмена з метою протидії його діяльності тягнуть за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 



 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Це Положення погоджується Конференцією студентів 

Університету, затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію 

наказом Ректора Університету. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в такому ж 

порядку, в якому воно було прийняте. 


