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ПОЛОЖЕННЯ
про Лігу студентів ВГО «Асоціація правників України»
Це Положення визначає порядок діяльності структурного підрозділу, молодіжного крила
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» – «Ліга студентів Асоціації
правників України» та розроблене на виконання пункту 15.5 статті 15 Статуту Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація правників України» (далі – АПУ).
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в значенні, яке їм
надається в Статуті АПУ. Терміни, які не вживаються у чинному Статуті АПУ або значення яких
відрізняється від значення, яке їм надається у чинному Статуті АПУ, вживаються в цьому
Положенні у такому значенні:
Ліга студентів АПУ (далі – Ліга) – структурний підрозділ, молодіжне крило Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація правників України».
Члени Ліги – кандидати у члени АПУ, які є здобувачами освіти за спеціальністю «Право» та
«Міжнародне право» у закладах вищої освіти в Україні, підтримують цілі та мету організації,
дотримуються її Положення, виконують рішення Правління та вимоги, встановлені для членів
Ліги студентів АПУ цим Положенням та внутрішніми документами організації.
Голова Ліги – це посадова особа, яка очолює Лігу та представляє її інтереси в Правлінні АПУ

та у відносинах з іншими керівними органами АПУ, а також у відносинах із іншими організаціями,
органами та особами.
Голова Ліги у відставці – це Голова Ліги останньої каденції.
Радник Голови Ліги – це кожний Голова Ліги попередніх каденцій, що отримує відповідний
статус безстроково.
Дорадча Рада Ліги – це консультативно-дорадчий орган Ліги, до складу якого входять усі
Радники Голови Ліги.
Заступник Голови Ліги – це посадова особа, яка допомагає Голові Ліги виконувати основні
завдання Ліги у межах, встановлених цим Положенням, а також виконує інші функції, делеговані
йому Головою Ліги, а у випадках відсутності Голови Ліги виконує його обов’язки.
Правнича Асамблея – це вищий керівний орган Ліги, який має статус з’їзду.
Почесний член Ліги (Почесний лігівець) – особа, яка є або була членом Ліги та яка зробила
значний внесок у розвиток організації.
Розширене Правління – це постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління Лігою,
до якого входять члени Правління та голови осередків Ліги.
Ініціативна група – група членів Ліги, за поданням якої може бути створений осередок Ліги.
Осередок Ліги – це структурний підрозділ Ліги, який об’єднує членів Ліги у відповідному місті
(міський осередок Ліги) або у певному вищому навчальному закладі України I-IV рівня
акредитації (локальний осередок Ліги), який створений та діє відповідно до цього Положення
та інший внутрішніх документів Ліги.
Положення про Лігу студентів АПУ (далі – Положення) – основний внутрішній документ Ліги.
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Місія Ліги: Об’єднувати студентів-правників та створювати можливості для їх розвитку,
щоб сформувати нове покоління юристів.
1.2.
Візія Ліги: Найвпливовіша студентська правнича спільнота, що захищає інтереси, надає
сили і впливу голосу студентства, надихає нове покоління юристів на розвиток, лідерство та
зміни.
1.3.
У своїй діяльності Ліга керується такими цінностями:
● команда;
● зв’язок поколінь;
● відповідальність;
● відкритість і повага;
● активність та ініціативність;
● самовдосконалення;
● лідерство;
● інноваційність;
● підтримка;
● єдність;
● відданість ідеї;
● прагнення до змін.
1.4.
Завданнями Ліги є:
1.4.1. Сприяти підвищенню активності студентів-правників для зростання участі молоді у

процесах державотворення України.
1.4.2. Сприяти реформі юридичної освіти в Україні з метою підвищення її якості.
1.4.3. Вдосконалювати теоретичні та практичні юридичні навички студентів-правників
шляхом:
• проведення конференцій з правових питань, вебінарів, круглих столів, семінарів
та інших освітніх заходів;
• спілкування з юристами-практиками;
• проведення кейс-чемпіонатів та різних юридичних змагань за підтримки провідних
юридичних компаній тощо.
1.4.4. Організовувати та проводити культурні, соціальні та інші заходи, які мають на меті
об’єднання студентів-правників задля підтримки певної ідеї.
1.4.5. Сприяти працевлаштуванню студентів у провідних юридичних компаніях,
підприємствах та державних органах.
1.4.6. Сприяти національному та міжнародному співробітництву між студентами-правниками.
1.4.7. Надихати на постійне самовдосконалення та особистісне зростання студентівправників.
1.4.8.
Забезпечувати платформу для посилення впливу думки студентства в державі.
1.5.
До напрямів діяльності Ліги входять:
●
Організація освітніх заходів та проектів;
●
Комунікація з приватним сектором;
●
Комунікація з державними органами та органами місцевого самоврядування;
●
Створення можливостей для кар’єрного розвитку;
●
Внутрішній розвиток організації;
●
Організація соціальних проектів.
Перелік напрямів діяльності Ліги є невичерпним.

2.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІГИ

2.1.
Ліга є структурним підрозділом АПУ без статусу юридичної особи.
2.2.
Ліга здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту АПУ, цього
Положення та внутрішніх документів Ліги та АПУ.
2.3.
Офіційною мовою Ліги є українська мова.
2.4.
Найменування Ліги:
2.4.1.
Повне найменування українською мовою – «Ліга студентів Асоціації правників
України»
2.4.2.
Скорочене найменування українською мовою – «Ліга студентів АПУ»
2.4.3.
Повне найменування англійською мовою – «Ukrainian Bar Association Students’
League»
2.4.4.
Скорочене найменування англійською мовою – «UBA Students’ League»
3.

ЧЛЕНСТВО

3.1.
Умови і порядок прийняття в члени Ліги, припинення членства в Лізі визначаються
Статутом АПУ, Положенням про членство АПУ, цим Положенням та внутрішніми документами Ліги.
3.2.
Правління Ліги має право визнати діючих членів Ліги (крім діючих членів Правління) або
членів Ліги у минулому почесними членами Ліги за вагомий внесок у розвиток Ліги шляхом
прийняття відповідного рішення кваліфікованою більшістю голосів.
3.3.
Порядок та терміни подання кандидатів на визнання почесними членами Ліги
визначається Правлінням Ліги.
3.4.
Рішення про визнання почесними членами Ліги за вагомий внесок у розвиток Ліги
урочисто оголошується під час проведення Табору з навчання громадської діяльності.

4.
4.1.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЛІГИ

Члени
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Ліги мають право:
брати участь в управлінні Лігою через участь у Правничій Асамблеї Ліги;
обирати та бути обраними до керівних органів Ліги та до органів осередків Ліги;
брати участь у роботі структурних підрозділів Ліги та АПУ;
брати участь у заходах, що організовуються та проводяться Лігою та АПУ на умовах,
затверджених Правлінням Ліги, Правлінням АПУ, або відповідним структурним
підрозділом АПУ в межах своєї компетенції;
4.1.5.
користуватися привілеями Ліги та АПУ, а також усіма видами методичної,
консультативної та іншої допомоги, яку може надати Ліга та АПУ, на умовах,
затверджених Правлінням Ліги та Правлінням АПУ;
4.1.6.
отримувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів Ліги від
Правління Ліги та АПУ;
4.1.7.
отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ліги від Правління Ліги
та АПУ;
4.1.8.
одержувати від АПУ допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на
умовах, затверджених Правлінням АПУ;
4.1.9.
вийти з Ліги в порядку та на умовах, передбачених Статутом АПУ.
4.2.
Члени Ліги зобов’язані:
4.2.1.
дотримуватися вимог Статуту АПУ, цього Положення та інших внутрішніх документів
Ліги та АПУ;
4.2.2.
своєчасно сплачувати членські внески в розмірі та порядку, встановленому
Правлінням АПУ;
4.2.3.
брати активну участь у досягненні цілей та завдань Ліги, всіляко сприяти Лізі у її
діяльності;
4.2.4.
не допускати дій, що дискредитують Лігу та АПУ;
4.2.5.
інформувати органи АПУ та Правління Ліги про відомі їм факти, які можуть вплинути
на діяльність Ліги та АПУ, а також про факти порушення Статуту АПУ та цього
Положення;
4.2.6.
виконувати розпорядження голови і членів організаційних комітетів на заходах Ліги
у межах їх повноважень.
5.

КЕРІВНІ ОРГАНИ ЛІГИ

5.1.
Керівні органи Ліги – це колегіальні органи та окремі посади, які здійснюють управління
Лігою, що належить до їхньої виключної компетенції.
5.2.
Керівними органами Ліги є:
● Правнича Асамблея;
● Правління;
● Голова Ліги.
5.3.
Дорадчими органами Ліги є:
● Розширене Правління;
● Дорадча Рада Ліги.
6.

ПРАВНИЧА АСАМБЛЕЯ

6.1.
Правнича Асамблея є вищим керівним органом Ліги, який має статус з’їзду і формується
відповідно до цього Положення.
6.2.
Правнича Асамблея скликається не менше одного разу у квітні–травні кожного року.
6.3.
Позачерговий з’їзд Правничої Асамблеї може бути проведений в інший період за рішенням
Правління Ліги, письмовою вимогою третини членів Ліги або 2/3 членів Розширеного Правління.

6.4.
Про скликання чергового з’їзду Правничої Асамблеї членів Ліги повідомляють не пізніше,
ніж за чотирнадцять календарних днів до дати її проведення у формі та порядку, що визначається
Головою Ліги та цим Положенням. Про скликання позачергової Правничої Асамблеї членів Ліги
повідомляють не пізніше, ніж за сім календарних днів до дати її проведення в порядку, що
визначається Головою Ліги та цим Положенням. Повідомлення про скликання Правничої Асамблеї
Ліги повинно містити дату, час та місце проведення Правничої Асамблеї Ліги та попередній
порядок денний.
6.5.
Правнича Асамблея є правомочною, якщо у ній беруть участь делегати не менше, ніж від
половини загальної кількості міських осередків Ліги. Делегати від осередків Ліги обираються за
квотою та у порядку, встановленому у цьому Положенні.
6.6.
Визначення квоти делегатів Правничої Асамблеї.
6.6.1. Квота делегатів від кожного осередку на Правничу Асамблею визначається
рішенням Правління, але не може бути менше однієї особи від одного діючого
осередку.
6.6.2.
При визначенні квоти делегатів до уваги беруться такі показники:
● кількість членів Ліги в осередку;
● активність осередку впродовж звітного року.
6.7.
Обрання делегатів Правничої Асамблеї.
6.7.1
Делегати Правничої Асамблеї від осередків обираються на загальних зборах
відповідного осередку, які повинні бути проведені не пізніше, ніж за 5 днів до з’їзду
Асамблеї;
6.7.2
Кандидатури делегатів можуть бути запропоновані не менше, як 3 членами
відповідного осередку або шляхом самовисунення;
6.7.3
Обраними вважаються ті делегати, які отримали більшість голосів присутніх на
загальних зборах осередку.
6.8.
Кожен із делегатів Правничої Асамблеї має один голос.
6.9.
Члени Ліги, не обрані делегатами, мають право брати участь у з’їзді Правничої Асамблеї
з правом дорадчого голосу.
6.10. До компетенції Правничої Асамблеї належить прийняття рішень із таких питань:
6.10.1. Визначення пріоритетних завдань та напрямів діяльності Ліги у відповідності до
Статуту АПУ та рішень органів АПУ, в тому числі, затвердження річного плану
діяльності Ліги;
6.10.2. Розгляд та затвердження річного звіту діяльності Голови та Заступника Голови
Ліги, членів Правління, голів осередків Ліги;
6.10.3. Затвердження Голови Ліги, який склав свої повноваження відповідно до цього
Положення, на посаду Голови Ліги у відставці;
6.10.4. Обрання членів Правління Ліги в порядку, визначеному Розділом 8 цього
Положення;
6.10.5. Прийняття інших рішень, у тому числі, віднесених до компетенції будь-якого
органу Ліги.
6.11. Рішення Правничої Асамблеї приймаються простою більшістю присутніх делегатів
Правничої Асамблеї шляхом прямого голосування.
6.12. Рішення Правничої Асамблеї відповідно до її компетенції, зазначеної у п. 6.10.1., 6.10.2.,
6.10.3., приймається шляхом відкритого голосування. Рішення Правничої Асамблеї відповідно
до її компетенції, зазначеної у п. 6.10.4. приймається шляхом таємного голосування.
6.13. На Правничій Асамблеї Ліги головує Голова Ліги, у разі його відсутності – Заступник
Голови Ліги, а в разі їх відсутності – делегати Правничої Асамблеї Ліги обирають головуючого зі
свого складу.
6.14. Наслідком незатвердження річного спільного звіту Голови та Заступника Голови Ліги
Правничою Асамблеєю є автоматичне одночасне незатвердження Правничою Асамблеєю Голови
Ліги на посаду Голови Ліги у відставці.
6.15. Будь-якому члену Розширеного правління може бути висловлене застереження щодо
незатвердження звіту. Подати застереження в письмовій формі може будь-який делегат за
умови підтримки 50% + 1 голосами делегатів. Після цього звіт вважається незатвердженим.
Особа, звіт якої не затвердили, позбавляється можливості обиратись до Правління Ліги і

отримати статус Почесного члена Ліги.
7.
РОЗШИРЕНЕ ПРАВЛІННЯ
7.1.
Засідання Розширеного Правління скликається не рідше одного разу на квартал. Перше
засідання Розширеного Правління має бути проведене протягом двох місяців після обрання
Правління Ліги Правничою Асамблеєю Ліги, обов’язково за участі нового та попереднього
Правління Ліги. На Засіданні також можуть бути присутні запрошені Головою Ліги особи.
7.2.
До складу Розширеного Правління входять члени Правління, голови осередків Ліги.
7.3.
Член Ліги, який набув статус члена Правління або голови осередку Ліги, автоматично
стає членом Розширеного Правління з моменту набуття такого статусу терміном на один рік у
порядку, встановленому цим Положенням та внутрішніми документами Ліги.
7.4.
Розширене Правління здійснює такі повноваження:
7.4.1.
Визначає проблемні питання в межах діяльності Ліги, можливості їх вирішення та
пріоритетні напрями діяльності;
7.4.2.
Забезпечує зв’язок та організовує співпрацю між Правлінням та членами
осередків;
7.4.3.
Забезпечує контроль за виконанням рішень Правничої Асамблеї Ліги;
7.4.4.
Забезпечує контроль за виконанням рішень Правління Ліги, Правління АПУ та
Президента АПУ які стосуються Ліги;
7.4.5.
Вирішує поточні питання діяльності Ліги;
7.4.6.
Здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням, іншими внутрішніми
документами Ліги та АПУ.
8.

ПРАВЛІННЯ

8.1.
Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Лігою.
8.2.
До складу Правління входить дванадцять осіб: Голова Ліги, два Заступники Голови Ліги,
Менеджер заходів, Менеджер зовнішніх зв’язків, GR-менеджер, Менеджер з внутрішнього
розвитку,
PR-менеджер,
Координатор
Західноукраїнського
регіону,
Координатор
Північноукраїнського регіону, Координатор Східноукраїнського регіону, Координатор
Південноукраїнського регіону.
8.3.
Голова Ліги у відставці, звіт якого було прийнято, протягом року очолює Alumni
association UBA Student’s League, має бути присутнім на першому, а також, на запрошення
членів Правління, на інших засіданнях Правління.
8.4.
Члени Правління обираються на черговій Правничій Асамблеї терміном на один рік.
Перебіг повноважень членів Правління починається з моменту обрання на посаду Правничою
Асамблеєю.
8.5.
Член Правління може у будь-який час подати заяву про відставку, яка затверджується
Правлінням Ліги.
8.6.
Члена Правління може бути достроково відкликано з посади:
8.6.1.
За рішенням 2/3 членів Правління Ліги;
8.6.2.
На вимогу не менше 50 членів Ліги, які представляють інтереси не менше трьох
осередків. Така вимога повинна бути вмотивована та подана Правлінню у
письмовій формі. Рішення щодо відставки члена Правління приймається шляхом
голосування (в тому числі електронного) Розширеного Правління. Дія цього пункту
Положення не поширюється на Голову Ліги, Голову Ліги у відставці, Заступників
Голови Ліги та Координаторів регіонів.
8.6.3.
На вимогу не менше 50 членів Ліги, які представляють інтереси не менше трьох
осередків одного регіону. Така вимога повинна бути вмотивована та подана
Правлінню у письмовій формі. Рішення щодо відставки члена Правління
приймається шляхом голосування (в тому числі електронного) Розширеного
Правління. Дія цього пункту Положення поширюється лише на Координаторів
регіонів.
8.7.
Всі посади, окрім Заступників Голови Ліги, є виборними.

8.8.
Кандидати на всі посади в Правління, крім Заступників Голови Ліги, висуваються таким
чином:
● кандидати балотуються шляхом самовисунення і мають подати заяви в письмовій
(електронній) формі не менше, ніж за десять днів до дня проведення Правничої
Асамблеї;
● разом із заявою кандидат на виборну посаду подає своє резюме, програму річної
діяльності та мотиваційний лист.
Особа, яка подається на посаду Голови Ліги, повинна також подати резюме та мотиваційні листи
осіб, яких вона бажає призначити Заступниками Голови Ліги.
На посаду Голови Ліги може балотуватися особа, яка попередньо займала посаду у Правлінні
Ліги терміном не менше 6 місяців.
На посаду Заступника Голови Ліги може балотуватися особа, яка попередньо займала посаду у
Розширеному Правлінні Ліги строком не менше 6 місяців.
8.9.
Правління Ліги від імені Правничої Асамблеї здійснює вибори на вакантну посаду в
Правління Ліги у разі:
8.9.1. необрання члена Правління Ліги Правничою Асамблеєю;
8.9.2. відставки члена Правління за власним бажанням;
8.9.3. прийняття рішення Правлінням Ліги про дострокове припинення повноважень
(відставку) члена Правління Ліги, у зв’язку з невиконанням своїх посадових
обов’язків, а також у зв’язку з порушенням п. 8.16. цього Положення.
Правнича Асамблея делегує відповідні повноваження щодо виборів на вакантну посаду члена
Правління Правлінню Ліги. Правило, зазначене у п. 8.8. не поширюється на Голову Ліги у
відставці та Заступників Голови Ліги. Порядок обрання Голови Ліги Правлінням Ліги регулюється
Розділом 10 цього Положення.
8.10. У випадку, зазначеному у п. 8.8. Правління Ліги повинно у термін, що не перевищує 3
(трьох) днів після закінчення проведення Правничої Асамблеї Ліги, або від дня отримання заяви
чи рішення про відставку, здійснити інформування членів Ліги про можливість висування
кандидатур та самовисування кандидатур на вакантну посаду у Правління Ліги в порядку,
визначеному у п. 8.7. цього Положення до дати, визначеної Правлінням Ліги.
8.11. Після перебігу терміну відведеного для висування кандидатур та самовисування
кандидатур на вакантну посаду у Правлінні Ліги, Правління Ліги проводить чергове засідання
або у разі необхідності за рішенням Голови Ліги або Правління Ліги – позачергове засідання,
під час якого обирає особу із запропонованих кандидатур на вакантну посаду у Правлінні Ліги
шляхом таємного голосування.
8.12. Члени Правління Ліги, термін повноважень яких сплив, продовжують виконувати свої
повноваження до обрання нових членів Правління Ліги.
8.13. На засіданнях Правління Ліги головує Голова Ліги, у разі його відсутності – один із
Заступників Голови Ліги, а у разі відсутності Голови та Заступників Голови, головуючий
обирається з числа членів Правління Ліги.
8.14. Правління Ліги здійснює такі повноваження:
8.14.1. забезпечує виконання рішень Правничої Асамблеї Ліги та реалізацію визначених
Розширеним Правлінням напрямів діяльності Ліги;
8.14.2. розробляє поточні плани діяльності Ліги та заходи необхідні для їх реалізації;
8.14.3. розробляє та приймає положення, інструкції, правила, регламенти, рекомендації
та інші внутрішні документи Ліги;
8.14.4. забезпечує виконання рішень Правління Ліги;
8.14.5. забезпечує виконання рішень Правління АПУ та Президента АПУ, які стосуються
Ліги;
8.14.6. вирішує поточні питання діяльності Ліги;
8.14.7. обирає членів Правління Ліги відповідно до п.8.8 – 8.10;
8.14.8. приймає рішення про відставку члена Правління Ліги у зв’язку з невиконанням
своїх посадових обов’язків;
8.14.9. приймає рішення про попередження члена Правління у зв’язку з неналежним
виконанням своїх посадових обов’язків;
8.14.10. визначає час та місце проведення Правничої Асамблеї Ліги;

8.14.11.
8.14.12.
8.14.13.
8.14.14.
8.14.15.
8.14.16.
8.14.17.
8.14.18.

створює структурні підрозділи Ліги;
здійснює підготовку звіту про діяльність Ліги за попередній рік;
готує для розгляду Правлінням АПУ піврічні та річні звіти діяльності Ліги;
затверджує поточні плани діяльності Ліги та заходи, необхідні для їх реалізації;
затверджує партнерські програми Ліги;
координує роботу Правління Ліги, голів міських та локальних осередків Ліги;
приймає рішення щодо присвоєння звання почесного члена Ліги (довічно);
здійснює інші функції, передбачені цим Положенням, внутрішніми документами
АПУ та Ліги.
8.15. Правління Ліги має право:
8.15.1. вносити запити та пропозиції з усіх напрямків діяльності АПУ до органів АПУ;
8.15.2. користуватися консультативною та методичною допомогою АПУ;
8.15.3. отримувати від АПУ підтримку в реалізації проектів та програм, що сприяють
досягненню мети та статутних завдань АПУ, у порядку, що визначається
Правлінням АПУ;
8.15.4. визначати напрямки, методи та організаційні форми роботи, що є найбільш
ефективними для виконання завдань Ліги;
8.15.5. виносити попередження Голові осередку про можливість зняття його з посади за
умови відсутності діяльності осередку впродовж місяця та відсутності об’єктивних
обставин або поважних причин такої бездіяльності;
8.15.6. зняти Голову осередку з посади простою більшістю голосів членів Правління за
наступних умов:
● осередок не провадить жодної діяльності впродовж місяця;
● упродовж 2 тижнів з моменту попередження Голови осередку про можливість зняття
його з посади не відбулось засідання Ради осередку та відновлення його діяльності.
8.16. Членам Правління заборонено входити до складу керівних органів інших профільних
громадських організацій впродовж строку виконання своїх повноважень. У разі входження до
складу керівних органів інших профільних громадських організацій упродовж строку своїх
повноважень, члени Правління автоматично втрачають свої повноваження. У цьому випадку для
обрання нового члена Правлінням застосовуються пп. 8.8 – 8.10. цього Положення.
8.17. Правління Ліги є правомочним, якщо обрано більше половини членів Правління Ліги від
загального складу Правління.
8.18. Члени Правління зобов’язані:
8.18.1. ефективно виконувати визначені в цьому Положенні функції Ліги;
8.18.2. виконувати рішення Правничої Асамблеї Ліги та Правління АПУ;
8.18.3. надавати органам АПУ необхідну інформацію;
8.18.4. надавати Правлінню АПУ піврічні та річні звіти про діяльність Ліги;
8.18.5. сприяти залученню нових членів Ліги.
8.19. Рішення Правління приймаються на засіданнях Правління або шляхом електронного
голосування.
8.20. Чергові засідання Правління проводяться не рідше 1 (одного) разу на 1 (один) місяць.
Позачергові засідання скликаються на вимогу Голови Ліги або не менше 5 членів Правління.
8.21. Про чергове засідання члени Правління мають бути повідомленні не пізніше 5 (п’яти)
робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та проекту порядку денного.
Повідомлення про позачергове засідання Правління з питань, що потребують термінового
вирішення, можуть надсилатися за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання із
зазначенням місця, часу проведення та проекту порядку денного.
8.22. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів
Правління. У випадку відсутності кворуму, впродовж 7 (семи) календарних днів має бути
проведено позачергове засідання Правління з тим же порядком денним або проведене
електронне голосування членів Правління щодо рішень, які потребують затвердження.
8.23. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління, якщо інше
не передбачене цим Положенням. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос
Голови Ліги або особи, яка є головуючою на засіданні.

8.24. У випадку проведення електронного голосування рішення Правління приймається за
умови, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Правління. Члени Правління
повинні проголосувати у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з дати надсилання
питання. В іншому випадку, рішення вважається неприйнятим, якщо строк для голосування не
був продовжений Правлінням.
8.25. Рішенням Правління визначається розподіл обов’язків між членами Правління.
8.26. Прийняті Правлінням рішення підписуються Головою Ліги або особою, яка її замінює,
секретарем засідання та зберігаються у визначеному Правлінням порядку.
8.27. Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть
отримувати від Ліги компенсацію пов’язаних із цим витрат (компенсація проїзду на засідання
Правління, відрядження в осередки тощо), якщо вони передбачені бюджетом Ліги.
9.

КООРДИНАТОРИ РЕГІОНІВ ЛІГИ

9.1. Координатори регіонів (Західноукраїнського, Східноукраїнського, Південноукраїнського,
Північноукраїнського) обираються Правничою Асамблеєю строком на 1 рік. Перелік осередків
кожного регіону визначається рішенням Правління Ліги.
9.2. Координатором регіону може бути член Ліги студентів, який не менше 6 (шести) місяців
був у складі Ради осередку Ліги відповідного регіону.
9.3. Координатори регіонів здійснюють повноваження, визначені Правлінням Ліги та
виконують наступні функції:
9.3.1.
Здійснюють контроль за виконанням планів діяльності осередків своїх
регіонів;
9.3.2.
Представляють інтереси осередків своїх регіонів на засіданнях Правління;
9.3.3.
Координують діяльність голів осередків своїх регіонів;
9.3.4.
Попереджають голів осередків своїх регіонів про неналежне виконання
ними своїх обов’язків;
9.3.5.
Сприяють ефективній діяльності і надають допомогу осередкам своїх
регіонів під час проведення заходів;
9.3.6.
Здійснюють інші функції, передбачені цим Положенням та внутрішніми
документами Ліги.
9.4. Координатори регіонів мають право:
9.4.1.
Бути присутніми на засіданнях рад осередків своїх регіонів;
9.4.2.
Приймати рішення щодо поточної діяльності осередків своїх регіонів;
9.4.3.
Вносити пропозиції головам осередків щодо роботи осередку у своєму регіоні.
10. ГОЛОВА, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ЛІГИ СТУДЕНТІВ АПУ
10.1. Голова Ліги підзвітний Правничій Асамблеї Ліги, Правлінню Ліги та Правлінню АПУ.
10.2. Кандидати на посаду Голови Ліги рекомендуються для затвердження Правлінню АПУ
Правлінням Ліги.
10.3. У разі необрання Голови Ліги черговою Правничою Асамблеєю Ліги, право обрання
Голови делегується Правлінню Ліги.
10.4. У разі необрання черговою Правничою Асамблеєю Ліги Голови Ліги, Правління Ліги
повинно впродовж 3 (трьох) днів після закінчення Правничої Асамблеї Ліги здійснити
інформування членів Ліги про можливість висування кандидатур на посаду Голови Ліги, які
мають бути поданні Правлінню у письмовій формі до дати, визначеної Правлінням Ліги, разом з
пакетом документів, перелік яких визначений у п. 8.7. цього Положення.
Особа, яка балатувалася на посаду Голови Ліги та не була обрана Правничою Асамблеєю Ліги,
не має права балотуватися на посаду Голови Ліги у разі виборів Голови Ліги Правлінням Ліги.
Після спливу терміну відведеного для висування та самовисування кандидатур на посаду Голови
Ліги Правління Ліги впродовж 1 (одного) місяця від дня завершення Правничої Асамблеї Ліги
зобов’язана провести позачергове засідання, під час якого обрати Голову Ліги із
запропонованих кандидатур шляхом таємного голосування для затвердження Правлінням АПУ.

10.5. У разі відставки Голови Ліги за власним бажанням або у разі прийняття рішення
Правлінням Ліги про відставку Голови Ліги у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків,
один із Заступників Голови Ліги призначається Правлінням Ліги виконуючим обов’язків Голови
Ліги до наступної позачергової Правничої Асамблеї Ліги.
10.6. Голова здійснює такі функції:
● забезпечує загальне керівництво діяльністю Ліги, Правлінням Ліги задля досягнення
мети та цілей діяльності Ліги;
● здійснює контроль за виконанням програми діяльності Голови Ліги та Заступників
Голови Ліги, затвердженої Правничою Асамблеєю Ліги, вирішує питання стосовно
узгодження програм діяльності членів Правління Ліги;
● забезпечує виконання рішень Правління Ліги, Правничої Асамблеї Ліги, Розширеного
Правління Ліги, Правління АПУ та Президента АПУ, які стосуються Ліги;
● представляє Лігу у Правлінні АПУ та у відносинах з іншими керівними органами АПУ;
● представляє Лігу у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими
державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними
організаціями, підприємствами, приватними особами;
● головує на чергових та позачергових засіданнях Правничої Асамблеї Ліги,
Розширеному Правлінні Ліги та Правлінні Ліги;
● при необхідності скликає позачергові засідання Розширеного Правління Ліги,
Правління Ліги, Дорадчої Ради Ліги;
● скликає позачергову Правничу Асамблею Ліги;
● підписує документи від імені Ліги;
● має право делегувати Заступникам Голови Ліги частину своїх повноважень;
● здійснює інші функції, необхідні для ефективного виконання покладених на Лігу
завдань.
10.7. Заступники Голови Ліги призначаються новообраним Головою Ліги строком на один рік,
за погодженням з Правлінням Ліги.
За таке погодження повинна проголосувати проста більшість від членів Правління, присутніх на
його засіданні.
Якщо Правління не дасть погодження на призначення запропонованих кандидатур на посаду
Заступників Голови Ліги, то Правління повинно впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів
подати Голові Ліги по 2 (дві) кандидатури на посаду Заступників Голови. Така пропозиція
подається спільно з резюме кандидатів.
Голова Ліги зобов’язаний призначити двох з цих осіб на посаду Заступників Голови.
На посаду Заступників Голови можуть бути запропоновані особи, які попередньо займали посади
у Правлінні Ліги або були членами Розширеного Правління Ліги (Головою осередку Ліги)
терміном не менше 6 місяців.
10.8. Голова Ліги має право делегувати Заступникам Голови Ліги частину своїх повноважень.
Заступники Голови Ліги зобов’язані виконувати розпорядження Голови Ліги та виконувати
делеговані їм повноваження.
10.9. У випадку, якщо Голова Ліги тимчасово не може виконувати свої повноваження,
Правління Ліги приймає рішення про делегування повноважень Голови Ліги одному з
Заступників Голови на термін неможливості виконання Головою Ліги своїх повноважень.
10.10. У разі невиконання Заступниками Голови делегованих їм Головою Ліги повноважень,
Голова Ліги має право винести на розгляд Правлінню питання про відставку (одного з)
Заступників Голови Ліги з посади. Правління Ліги приймає рішення щодо відставки Заступника(ів) Голови Ліги відповідно до п. 8.5. У разі неприйняття рішення про відставку, Заступник(-и)
Голови Ліги продовжує(-ють) виконання своїх обов’язків.
10.11. У разі подання Заступником Голови Ліги заяви про відставку, Голова Ліги впродовж
місячного строку повинен призначити нового Заступника Голови Ліги у порядку, передбаченому
п. 10.7. цього Положення.
10.12. Голові Ліги та Заступникам Голови Ліги впродовж строку своїх повноважень заборонено
входити до складу керівних органів інших профільних громадських організацій. У разі
входження до складу керівних органів інших профільних громадських організацій впродовж
строку своїх повноважень, Голова Ліги та/або Заступники автоматично втрачають свої

повноваження. У цьому випадку для обрання нового Голови Ліги та/або Заступників Голови Ліги
застосовуються п. 8.8. (Голова Ліги) та п.10.7. (Заступники Голови Ліги) цього Положення.
11. ДОРАДЧА РАДА ЛІГИ
11.1. Дорадча Рада Ліги збирається з метою поточного розгляду стану роботи організації,
здійснення стратегічного планування розвитку Ліги, надання рекомендацій Голові Ліги.
11.2. Дорадчу Раду Ліги очолює Голова Ліги у відставці, затверджений у порядку визначеному
п. 6.10.3 цього Положення терміном на один рік.
11.3. Радники Голови Ліги підтримують діяльність Ліги, надаючи консультативну допомогу
Голові Ліги.
11.4. Засідання Дорадчої Ради проводяться в міру необхідності за ініціативою Голови Ліги чи
будь-кого з Радників Голови Ліги.
За організацію засідань Дорадчої Ради Ліги, які відбуваються за ініціативою члена Дорадчої Ради
Ліги, відповідає ініціатор засідання.
Поточні питання діяльності Ліги можуть обговорюватись членами Дорадчої Ради шляхом
електронної переписки.
11.5. На засіданні Дорадчої Ради Ліги головує Голова Ліги у відставці або ініціатор проведення
засідання.
12. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛІГИ
12.1. У складі Ліги можуть діяти міські та локальні осередки Ліги.
12.2. Міські осередки Ліги створюються в містах України у відповідності до адміністративнотериторіального поділу України.
Локальні осередки Ліги можуть створюватися на базі вищих навчальних закладів або їх
структурних підрозділів.
12.3. Осередки Ліги формуються за поданням ініціативної групи. До складу ініціативної групи
можуть входити виключно члени Ліги.
12.4. Для створення міського осередку Ліги ініціативна група повинна складатись щонайменше
з п’яти осіб. Для створення локального осередку Ліги ініціативна група повинна складатись
щонайменше із трьох осіб.
12.5. Для створення осередку Ліги ініціативна група подає документи Правлінню Ліги на
прийняття та діє у порядку встановленому Правлінням Ліги. Остаточне рішення про створення
осередку приймається Правлінням Ліги.
12.6. Керівними органами осередку Ліги є Загальні збори осередку Ліги, Рада осередку Ліги та
голова осередку Ліги.
12.7. Голова осередку Ліги обирається із числа членів відповідного осередку Ліги на Загальних
Зборах осередку Ліги терміном на один рік. Порядок обрання голови осередку Ліги визначається
Правлінням Ліги. Голова осередку Ліги не може займати посаду більше, ніж два терміни підряд.
12.8. З метою виконання окремих завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів
Ліги, Правління Ліги може створювати відповідні структурні підрозділи.
13.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ

13.1. Для здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, Ліга отримує кошти з таких
джерел:
13.1.1. кошти, які надходять від кандидатів у члени АПУ безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (цільові та інші
внески членів);
13.1.2. кошти, які надходять від АПУ у вигляді безповоротної фінансової допомоги Лізі;
13.1.3. кошти, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
13.2. Фінансування
Ліги здійснюється шляхом
перерахування
відповідних

коштів на розрахунковий рахунок АПУ.
13.3. АПУ здійснює бухгалтерський облік та підготовку фінансової звітності за використані
Лігою кошти.
14.

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЛІГИ

14.1. У випадку форс-мажорних обставин чи обставин непереборної сили строки та порядок
проведення Правничої асамблеї, засідань Розширеного правління, обрання Голови та Правління
Ліги можуть змінюватись за рішенням Правління.
14.2. Зміни в організації діяльності Ліги проводяться за рішенням Правничої Асамблеї,
Правління Ліги або Правління АПУ.
14.3. Рішення про ліквідацію Ліги приймається Правничою Асамблеєю Ліги або Правлінням АПУ.
15.

15.1.
15.2.
зміни
15.3.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО
ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення затверджується Правлінням Ліги та Правлінням АПУ.
За рішенням Правління Ліги та Правління АПУ до цього Положення можуть бути внесені
та доповнення.
Правління Ліги має право ініціювати зміни та доповнення до цього Положення.
16.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Дане положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням АПУ.

