
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про затвердження Положення про Комісію зі сприяння 

незалежності університету від політичних партій, громадських і релігійних
організацій»

від 21 січня 2019 року протокол № 1

Заслухавши ректора Бакірова В.С. з питання «Про затвердження 
Положення про Комісію зі сприяння незалежності університету від політичних 
партій, громадських і релігійних організацій», Вчена рада Університету 
ухвалила:

1. Затвердити Положення про Комісію зі сприяння незалежності 
університету від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2. Доручити Постійній комісії Вченої ради університету з правових засад 
діяльності та регламенту сформувати персональний склад Комісії зі 
сприяння незалежності університету від політичних партій, громадських і 
релігійних організацій та подати на затвердження Вченій раді 
університету.
Термін виконання: до 6 лютого 2019 р.
Відповідальний: голова Постійної комісії Вченої ради університету з 
правових засад діяльності та регламенту Тирнов О.Ф.

3. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Термін виконання: до 1 лютого 2019 року 

Відповідальний: помічник ректора Кравченко А.С.
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ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію зі сприяння незалежності університету від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій  

 

1 Загальні положення 

Комісія із сприяння незалежності університету від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій (далі Комісія) є громадським дорадчим 

органом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі 

Університет), створеним відповідно до частин 2, 3 статті 38 Закону України 

«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року (зі змінами та доповненнями) та 

пункту 4.3.19 Статуту Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 13 червня 2018 року № 644. 

Правовою основою діяльністю Комісії є Конституція України, Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Статут Університету 

та це Положення. 

Основним завданням Комісії є фахова експертиза звернень фізичних та 

юридичних осіб, організацій та об’єднань щодо проведення заходів на 

території Університету із залученням здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних, педагогічних та інших працівників на відповідність 

визначеному законодавством України позаполітичному та позарелігійному 

статусу закладів вищої освіти державної форми власності, а також запобігання 

поширенню в університеті у будь-якій формі матеріалів, несумісних із 

нормами моралі та цінностями Каразінського університету.  

 

2. Порядок формування та діяльності 

Комісія діє на громадських засадах і здійснює свою діяльність як 

дорадчий орган при адміністрації Університету на підставі затвердженого 

Вченою радою Положення. Персональний склад комісії визначається Вченою 

радою Університету з числа фахівців у галузі соціально-гуманітарних наук, 
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представників адміністрації та органів університетського самоврядування та 

затверджується наказом ректора за згодою кандидатів.  

 

Комісія за дорученням ректора, або за зверненням керівників 

університетських підрозділів та громадських організацій, організаторів 

заходів, або за ініціативи голови Комісії розглядає питання, які віднесені цим 

Положенням до її компетенції. Рішення ухвалюються шляхом голосування 

простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді експертного висновку, 

який підписує голова Комісії. Член (члени) Комісії, якщо не згодні з рішенням 

більшості, мають право зазначити особисту окрему думку в письмовій формі.   

 

Діяльність Комісії має експертний, науково-обґрунтований та 

колегіальний характер. Цю діяльність у жодному разі не можна 

використовувати для обмеження законних прав членів колективу на вільне 

обговорення суспільних проблем і питань.  

 

3. Завдання Комісії 

Завданнями Комісії є: 

- оцінка запропонованих заходів на предмет можливості порушення чинного 

законодавства та Статуту університету в частині неприпустимості створення 

та діяльності в навчальних закладах організаційних структур політичних 

партій (стаття 37 Конституції України, стаття 11 Закону Україні «Про 

політичні партії в Україні») та релігійних організацій;  

 - аналіз запропонованих заходів з точки зору можливостей впливу політичних 

партій (об’єднань) та релігійних організацій на освітній процес (статті 6, 31 

Закону України «Про освіту», частини 2 статті 3 та частини 1 статті 32 Закону 

України «Про вищу освіту», стаття 6 Закону України «Про політичні партії в 

Україні»); 

 - підготовка науково-експертних висновків про недопущення дій, 

спрямованих на залучення науково-педагогічними і науковими працівниками, 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх 
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посадовими особами здобувачів вищої освіти до участі в заходах, 

організованих політичними партіями (об’єднаннями) чи релігійними 

організаціями, крім заходів, передбачених освітньою програмою (частина 4 

статті 31 Закону України «Про освіту»); 

 - підготовка науково-експертних висновків про недопущення дій, 

спрямованих на залучення працівників Університету до заходів, організованих 

релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями); 

 - підготовка науково-експертних висновків про недопущення дій, пов’язаних 

із пропагандою та агітацією, що завдають (чи можуть завдати) шкоди 

здобувачеві вищої освіти (частина 2 статті 54 Закону України «Про освіту»); 

 - підготовка та надання рекомендацій про недопущення політичної та 

релігійної діяльності, забороненої чинним законодавством, можливих впливів 

політичних партій та релігійних організацій у роботі органів студентського 

самоврядування при проведенні організаційних, просвітницьких, наукових, 

спортивних, оздоровчих та інших заходів (частини 3, 4 статті 40 Закону 

України «Про вищу освіту»);  

 - підготовка науково-експертних висновків про недопущення в університеті 

діяльності політичних партій, громадських об’єднань, які декларують та 

пропагують ідеї, заборонені в Україні чинним законодавством (частина 1 

статті 5 Закону України «Про політичні партії в Україні», частина 1 статті 4 

Закону України «Про громадські об’єднання»); 

- підготовка науково-експертних висновків про матеріали, які містять заклики 

до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, 

національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 

здоров'я населення; 

 - підготовка науково-експертних висновків про недопущення порушень 

чинного законодавства у частині правової регламентації передвиборної 
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агітації під час проведення виборів до Верховної Ради України, Президента 

України, органів місцевого самоврядування, передбачених законодавством 

референдумів, зокрема, про розміщення агітаційних матеріалів та політичної 

реклами на будинках і в приміщеннях університету (частина 21 статті 64 

Закону України Про вибори Президента України, частина 5 статті 74 Закону 

України «Про вибори народних депутатів України», пункт 5 частини 9 

статті 60 Закону України «Про місцеві вибори»).  

 

4. Повноваження Комісії  

Для підготовки та ухвалення рішень Комісія має право затребувати від 

організаторів заходів додаткову інформацію про мету, завдання, 

спрямованість та зміст заходу. 

Звернення до Комісії перед проведенням заходів не є обов’язковим. 

Рішення та висновки Комісії мають виключно рекомендаційний характер.  

 


