
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення ХVІІI
Генеральної асамблеї

ГО «Українська асоціація студентів»

Громадська організація «Українська асоціація студентів» (далі – Асоціація) –
національне об’єднання студентів України, що є членом Європейського союзу студентів
(European Students’ Union) – оголошує про проведення ХVIІІ Генеральної асамблеї.

Генеральна асамблея є вищим керівним органом Асоціації, який приймає рішення щодо
затвердження Статуту Асоціації, визначення стратегічних напрямів її діяльності, обирає
виконавчий комітет Асоціації та здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.

У зв'язку з війною в Україні, ця Генеральна асамблея відбудеться дистанційно за
допомогою додатку ZOOM 08 жовтня 2022 р. о 11:00.

1. Делегування представників ГА із правом голосу
З правом голосу у ГА мають право брати участь представники органів студентського
самоврядування (ОСС), які є колективними членами Асоціації, а також члени виконавчого
комітету Асоціації.

Перелік колективних членів Асоціації знаходиться за посиланням:
https://cutt.ly/wCvlIBP

Право голосу буде надано також тим ОСС, які у строк до 23:59 год 01 жовтня 2022 р.
подадуть заявку на вступ до Асоціації. Інформація про порядок вступу до Асоціації розміщена
за посиланням: https://cutt.ly/sCcfV3j

Кожен ОСС має право делегувати 1 особу з-поміж студентів (курсантів) з правом
голосу. Повноваження делегата від ОСС посвідчуються мандатом, який має бути підписаний
головою ОСС або особою, яка виконує його обов’язки. Зразок мандата за посиланням
https://cutt.ly/UCnatMl Оригінал мандата, засвідчений електронно-цифровим підписом
(інструкція з підписання - https://teletype.in/@iairsu/how-to-sign-docs-online), необхідно
надіслати на офіційну електронну пошту official@uas.ngo.

2. Верифікація особи
Усім делегатам буде надано посилання на реєстрацію для участі у дистанційному

засіданні Генеральної асамблеї на платформі Zoom. Під час реєстрації, кожен делегат має
вказати своє дійсне ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, орган студентського
самоврядування, який його делегував, а також власну посаду в ОСС та номер мобільного
телефону. За результатами реєстрації, делегат отримає на вказану адресу електронної пошти,
унікальне індивідуальне посилання для приєднання до ГА. Як тільки Ви приєднаєтесь до
конференції, Ваш мікрофон буде автоматично вимкнений, щоб не створювати шуму в
віртуальному залі. Лише Головуючий засіданням зможе ввімкнути Ваш мікрофон (щоб Вас
побачили, скористайтеся функцією "Підняти руку"
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129-Raise-Hand-In-Webinar)
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Процес верифікації буде проходити на початку засідання. При зверненні Головуючого
до відповідного КЧ, Ви маєте увімкнути камеру та мікрофон і засвідчити свою присутність,
назвавши свої ПІБ, орган студентського самоврядування, номер КЧ і показати паспорт або
студентський квиток.

3. Подання пропозицій на розгляд до ГА
Відповідно до Регламенту Генеральної асамблеї, затвердженого ХV Генеральною

асамблеєю 28 грудня 2019 р., встановлені наступні строки для подання пропозицій до розгляду
на ГА:

- надсилання проєктів рішень та інших матеріалів щодо питань, які пропонуються до
включення до порядку денного – не пізніше як за 7 днів до початку ГА (до 23:59 год 30 вересня
2022 р.);

- надсилання пропозицій щодо змін документів, які виносяться на ГА – не пізніше як за
5 днів до початку ГА (до 23:59 год 02 жовтня 2022 р.)

ГА має право більшістю у 2/3 голосів прийняти рішення про розгляд матеріалів, які
надійшли не пізніше як за 3 дні до початку ГА (до 23:59 год 04 жовтня 2022 року), та
пропозицій до документів, які надійшли не пізніше як за 1 день до початку ГА (до 23:59 год 6
жовтня 2022 року)

Право вносити питання, пропозиції на ГА мають делегати на ГА, члени виконкому,
правління, наглядової ради та секретаріату Асоціації.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7.2.2 Регламенту ГА, під час ГА можливий
розгляд проєктів, резолюцій; дедлайн для подання проєктів резолюцій – не пізніше як за 1

день до початку ГА (до 23:59 год 06 жовтня 2022 р.).
Просимо надсилати матеріали до включення до порядку денного ГА, а також пропозиції

до них на електронну адресу official@uas.ngo. Матеріали, які надійдуть від делегатів та інших
суб’єктів, будуть оприлюднені не пізніше 03 жовтня 2022 р.

4. Прийом заявок
Виконавчий комітет є керівним органом Асоціації, який забезпечує здійснення поточної

діяльності Асоціації, реалізацію рішень її керівних органів, формування та реалізацію політики
Асоціації відповідно до стратегічних напрямів її діяльності.

Вибори членів виконавчого комітету на ХVIII Генеральній асамблеї проводитимуться
окремо за наступними посадами:
● президент та перший віце-президент
● віце-президент з питань регіонального розвитку
● член виконавчого комітету з питань роботи з медіа
● член виконавчого комітету з неформальної освіти
● член виконавчого комітету із захисту прав студентів
● член виконавчого комітету з питань роботи з науковими товариствами студентів та

аспірантів
● член виконавчого комітету з культурно-масової роботи та студентського спорту.

До загальних обов’язків члена виконавчого комітету (незалежно від напрямку роботи)
належить участь у формуванні та реалізації політики Асоціації з питань, що стосуються її
статутної діяльності, та здійснення представницьких функцій.



До функціональних обов’язків членів виконавчого комітету належить:
● президент – здійснює загальну координацію діяльності Асоціації відповідно до

стратегічних напрямів її діяльності, представляє Асоціацію у зовнішніх відносинах,
здійснює передбачені Статутом Асоціації управлінські повноваження, відповідає за
загальні результати діяльності Асоціації;

● перший віце-президент - обирається ГА одночасно із президентом (шляхом
одночасного голосування за кандидатів на посаду президента і першого
віце-президента, які балотуються на ГА одночасно).У разі відсутності президента або
неможливості виконання ним своїх обов’язків, виконання обов’язків президента за його
наказом тимчасово покладається на першого віце-президента.

● віце-президент з питань регіонального розвитку – відповідає за розбудову мережі
відокремлених підрозділів та залучення колективних членів (органів студентського
самоврядування) до Асоціації

● член виконавчого комітету з питань роботи з медіа – забезпечує
функціонування та розвиток власних інформаційних ресурсів Асоціації (веб-сайту,
сторінок у соціальних медіа тощо), розробляє інформаційну політику Асоціації, а також
відповідає за взаємодію Асоціації із зовнішніми медіа;

● член виконавчого комітету з неформальної освіти – координує діяльність
Асоціації із організації програм, проектів і заходів у сфері неформальної освіти
(тренінгів, семінарів тощо), співпрацює з відокремленими підрозділами та іншими
організаціями з цих питань;

● член виконавчого комітету із захисту прав студентів – відповідає за розгляд та
реагування на звернення студентів та ОСС стосовно порушень освітнього та іншого
законодавства, надає правові консультації з цих питань;

● член виконавчого комітету з питань роботи з науковими товариствами
студентів та аспірантів – розробляє і відповідає за реалізацію політики Асоціації в
питанні роботи із науковими товариствами студентами та аспірантів, розвитку
студентської науки;

● член виконавчого комітету з культурно-масової роботи та студентського
спорту – координує діяльність Асоціації у питаннях проведення культурно-масових і
спортивних заходів для студентів, співпрацює з іншими організаціями з цих питань.

Кандидати у члени виконавчого комітету мають відповідати наступним
вимогам:
1. Мати статус студента (курсанта) на день проведення Генеральної асамблеї, або бути

випускником закладу вищої освіти (за умови, що від дня закінчення ЗВО до дня проведення
Генеральної асамблеї минуло не більше 1 року).

2. Мати попередній досвід діяльності в обраній сфері та/або у сфері захисту прав і
представництва інтересів студентів.

3. Володіти загальними знаннями у сфері освітнього законодавства та освітньої
політики.

4. Мати змогу приділяти не менше 2 годин на день на діяльність в Асоціації, а також
відвідувати заходи та засідання керівних органів Асоціації не рідше 1 разу на 2 місяці.

5. Мати навички роботи у команді та високі морально-етичні якості.

Члени виконавчого комітету здійснюють свої обов’язки на громадських засадах.



Право висування кандидатів мають лише органи студентського самоврядування (ОСС),
що є колективними членами Асоціації.

Прийом заявок від кандидатів відбуватиметься до 23:59 год 28 вересня 2022 р.
Заявки подаються шляхом надсилання на електронну пошту official@uas.ngo

наступного
пакета документів у електронно-цифровому форматі:
1. Анкета кандидата (за посиланням https://cutt.ly/SCvnAut)
2. Лист номінування від ОСС, що є колективним членом Асоціації, за підписом голови

ОСС або особи, яка виконує його обов’язки
3. Curriculum Vitae (CV) українською мовою
4. Мотиваційний лист у довільній формі (не більше 1 аркуша А4)

Звертаємо увагу, що до участі у виборах кандидати мають бути присутніми на
Генеральній асамблеї.

4. Реєстрація на ГА
Усі учасники на ГА мають зареєструватися в онлайн-формі за посиланням:
https://forms.gle/wg6huKRHntsWcFGk7

Представником КЧ на цій ГА може бути голова ОСС. Делегат може змінюватися відповідно до
рішення прийнятого ОСС та поданим мандатом.

Дедлайн для заповнення онлайн-форми – 23:59 год 24 вересня 2022 р. Запізнені заявки
не прийматимуться.

5. Контактні особи
- з питань надання пропозицій до розгляду на ГА - керівник секретаріату Кіт Дмитро -

+38 (067) 288 48 39
- контактна особа з питань реєстрації на ГА та інших питань - голова правління Басос

Артем - +38 (099) 373 08 19
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