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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел./факс: (044) 239-34-98, 

(044) 521-32-74 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

13.03.2018р.          м. Київ  

 

 

Головуючий Конференції студентів Університету:  

Гречка Станіслав Олександрович. 

 

Секретар Конференції студентів Університету:  

Кікоть Анастасія Костянтинівна. 

 

Присутні: делегати на Конференцію студентів Університету від 

факультетів та інститутів (64 особи, реєстраційна форма додається). 

 

Порядок денний: 

 

1. Відкриття Конференції студентів Університету.  

2. Обрання лічильної комісії Конференції. 

3. Затвердження порядку денного. 

4. Затвердження кошторису на 2018 рік. 

5. Звіт Голови Студентського парламенту Університету. 

6. Звіт Студентського парламенту про використані кошти за 2017 

календарний рік. 

7. Погодження проекту статуту Громадської організації. 

8. Рішення щодо проведення установчих зборів Громадської організації і її 

реєстрації. 
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9. Затвердження змін та правок до Положення про студентське 

самоврядування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

10. Скасування Положення про студентське самоврядування в студентському 

містечку Університету. 

11. Погодження Положення про студентське містечко та студентський 

гуртожиток. 

12. Погодження Правил внутрішнього розпорядку у студентських 

гуртожитках. 

13. Затвердження правок до Типового положення про студентську раду 

гуртожитку. 

14. Затвердження правок і змін до Положення про вибори студентів 

(курсантів) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

15. Вибори нових членів Центральної виборчої комісії. 

16. Погодження Етичного кодексу університетської спільноти (в частині, яка 

стосується здобувачів вищої освіти). 

17. Закриття Конференції.  

 

 

1. Відкриття Конференції студентів Університету. 

 

Відповідно до наявності кворуму на засіданні (зареєстровано 64 особи) 

Конференцією студентів Університету було прийнято рішення про відкриття 

засідання. 

 

2. Обрання лічильної комісії Конференції. 

 

До складу лічильної комісії Конференції студентів Університету 

виявили бажання бути обраними: 

 

1. Думлер Владислав Костянтинович, курсант 4 курсу ВІКНУ. 

 

2. Длугач Денис Андрійович, студент 4 року навчання ОС «Бакалавр» 

Інституту міжнародних відносин. 

 

Головуючим було запропоновано голосувати списком за склад комісії.  
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Результати голосування:  

«За» –  58 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» –  3 особи. 

«Не голосували» – 3 особи. 

  

Більшістю голосів було вирішено голосувати за членів лічильної 

комісії списком.  

 

Результати голосування за склад лічильної комісії:  

«За» –  59 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 2 особи. 

«Не голосували» – 3 особи. 

 

Більшістю голосів Думлер В.К. та Длугач Д.А. були обрані членами 

лічильної комісії Конференції студентів Університету.  

 

3. Затвердження порядку денного.  

 

Головуючим Конференцією студентів Університету Гречкою С.О. було 

запропоновано затвердити порядок денний засідання Конференції студентів 

Університету. 

 

Результати голосування:  

«За» – 60 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 3 особи. 

 

Більшістю голосів порядок денний засідання Конференції був 

затверджений. 

 

4. Затвердження кошторису на 2018 рік. 

 

Головуючий Конференції студентів Університету Гречка С.О. 

запропонував затвердити кошторис видатків на студентське самоврядування 

на 2018 рік. 
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Кошторис на 2018 рік Студентського парламенту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 

 Відповідно до п.10 ст.40 Закону України «Про вищу освіту» 

«Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені 

вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка 

власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної 

діяльності» на засіданні Вченої Ради Університету 4 грудня 2017 року були 

затвердженні обсяги фінансування студентського самоврядування  в розмірі 

1 318 800 грн та проект видатків коштів за такими напрямами:  

 

Проект видатків коштів, виділених на Студентський парламент 

Університету 

 

Напрями видатків 
Обсяги, 

тис.грн. 
% 

Видатки, всього 1318,8 100 

придбання предметів і матеріалів  329,7 25 

оплата послуг (крім комунальних) 329,7 25 

видатки на відрядження 659,4 50 

 

 Отже, на 2018 рік необхідно розподілити кошти таким чином:  

 

50% на відрядження – 659 400 грн;  

25% на придбання предметів і матеріалів – 329 700 грн;  

25% на оплату послуг (крім комунальних) – 329 700 грн.  

 

 Задля раціонального і ефективного використання коштів, виділених на 

Студентський парламент Університету, видатки на відрядження, придбання 

предметів та матеріалів і видатки на оплату послуг не будуть поділені між 

підрозділами органів студентського самоврядування, а будуть 

використовуватись усіма органами студентського самоврядування за умови 

обґрунтованості, раціональності та цільового використання цих видатків на 

необхідні потреби. 

 Водночас обов’язково мають виділятися кошти на повне забезпечення 

роботи Центральної виборчої комісії студентів Університету (друк 

бюлетенів, придбання паперу та канцелярії). 

Зобов’язати Студентський парламент Університету та Голову 

Студентського парламенту Університету забезпечувати протягом 2018 

фінансового року подальший розподіл коштів між органами студентського 
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самоврядування структурних підрозділів та контролювати обґрунтованість, 

раціональність та цільове використання цих коштів. 

Уповноважити Студентський парламент Університету та Голову 

Студентського парламенту Університету забезпечувати процедуру 

використання майна та коштів органів студентського самоврядування 

належним чином, а також покласти на них відповідальність за це. 

Покласти на Студентський парламент Університету та Голову 

Студентського парламенту Університету обов’язок звертатися до планово-

фінансового відділу та бухгалтерії щодо зміни обсягів коштів між напрямами 

видатків у разі необхідності та за умови доцільності. 

 

На голосування було винесено кошторис видатків на студентське 

самоврядування на 2018 рік, а також процедура подальшого розподілу 

коштів та порядок використання майна органів студентського 

самоврядування. 

 

Результати голосування:  

«За» – 55 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 6 осіб. 

«Не голосували» – 3 особи. 

 

Більшістю голосів кошторис, а також процедура подальшого 

розподілу коштів та порядок використання майна органів студентського 

самоврядування були затверджені та схвалені Конференцією.  

 

5. Звіт Голови Студентського парламенту Університету. 

 

Конференція студентів Університету заслухала звіт Голови 

Студентського парламенту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Гречки С.О. за 9 місяців роботи на посаді.  

 

На голосування поставлено питання про оцінку та затвердження звіту.  

 

Результати голосування:  

«За» –  60 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 3 особи. 
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Більшістю голосів звіт Голови Студентського парламенту 

Університету Гречки С.О. був затверджений та визнаний задовільним. 

 

6. Звіт Студентського парламенту про використані кошти за 2017 

календарний рік. 

 

Конференція студентів Університету заслухала звіт Голови 

Студентського парламенту Університету Гречки С.О. про використані кошти 

студентського самоврядування у 2017 році. 

 

На голосування поставлено питання про оцінку та затвердження звіту.  

 

Результати голосування:  

«За» –  60 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 3 особи. 

 

Більшістю голосів звіт Голови Студентського парламенту 

Університету про використані у 2017 році кошти був затверджений та 

визнаний задовільним. 

 

7. Погодження проекту статуту Громадської організації. 

 

На виконання рішення Конференції студентів Університету від 

28.11.2017. було розроблено та розглянуто на публічних обговореннях статут 

Громадської організації.  

Головуючим Конференції Гречкою С.О. на голосування було 

поставлено питання про погодження розробленого проекту статуту для 

подальшої реєстрації Громадської організації. 

 

Результати голосування:  

«За» –  55 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 5 осіб. 

«Не голосували» – 4 особи. 

 

Більшістю голосів проект статуту був погоджений для подальшої 

реєстрації Громадської організації. 
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8. Рішення щодо проведення установчих зборів Громадської 

організації і її реєстрації. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. було запропоновано 

зобов’язати Студентський парламент Університету організувати проведення 

установчих зборів Громадської організації та підготувати необхідні 

документи для реєстрації. 

 

Результати голосування:  

«За» – 58 особа.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 3 особи. 

«Не голосували» – 3 особи. 

 

Більшістю голосів пропозиція зобов’язати Студентський 

парламент Університету організувати проведення установчих зборів 

Громадської організації та підготувати необхідні документи для 

реєстрації була ухвалена. 

 

9. Затвердження правок і змін до Положення про органи 

студентського самоврядування Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Положення про органи студентського самоврядування Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка зі змінами та правками, 

які були попередньо внесені та розглянуті на публічних обговореннях. 

 

Результати голосування:  

«За» – 59 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 4 особи. 

 

Більшістю голосів правки та зміни до Положення про органи 

студентського самоврядування Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка були затверджені. 
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10. Скасування Положення про студентське самоврядування в 

студентському містечку Університету. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. було запропоновано скасувати 

Положення про студентське самоврядування у студентському містечку у 

зв’язку з повним дублюванням відповідних норм у Положенні про органи 

студентського самоврядування Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

Результати голосування:  

«За» – 59 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 4 особи. 

 

Більшістю голосів Положення про студентське самоврядування в 

студентському містечку Університету було скасовано. 

 

11.  Погодження Положення про студентське містечко та 

студентський гуртожиток. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Положення про студентське містечко та студентський гуртожиток зі змінами 

та правками, які були попередньо внесені та розглянуті на публічних 

обговореннях. 

 

Результати голосування:  

«За» – 58 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів Положення про студентське містечко та 

студентський гуртожиток було погоджено. 
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12.  Погодження Правил внутрішнього розпорядку у студентських 

гуртожитках. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках зі змінами та 

правками, які були попередньо внесені та розглянуті на публічних 

обговореннях. 

 

Результати голосування:  

«За» – 57 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 3 особи. 

«Не голосували» – 4 особи. 

 

Більшістю голосів Правила внутрішнього розпорядку у 

студентських гуртожитках були погоджені.  

 

13. Затвердження правок і змін до Типового положення про 

студентську раду гуртожитку. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Типового положення про студентську раду гуртожитку зі змінами та 

правками, які були попередньо внесені та розглянуті на публічних 

обговореннях. 

 

Результати голосування:  

«За» – 60 особа.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 0 осіб. 

«Не голосували» – 4 особи. 

 

Більшістю голосів правки та зміни до Типового положення про 

студентську раду гуртожитку були затверджені. 

 

14. Затвердження правок і змін до Положення про вибори студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Положення про вибори студентів Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка зі змінами та правками, які були попередньо внесені 

та розглянуті на публічних обговореннях. 

 

Окремо на розгляд Конференції студентів Університету було 

винесено такі правки: 

 

1) ЦВК студентів було запропоновано збільшення мінімального 

складу ЦВК студентів з 8 до 11 осіб. 

 

Результати голосування:  

«За» – 5 осіб.  

«Проти» – 44 осіб.  

«Утрималися» – 10 осіб. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була відхилена. 

 

2) ЦВК студентів було запропоновано збільшення мінімального 

складу ЦВК студентів з 8 до 9 осіб. 

 

Результати голосування:  

«За» – 16 осіб.  

«Проти» – 26 осіб.  

«Утрималися» – 17 осіб. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була відхилена. 

 

3) Присутнім делегатом Конференції студентів Університету було 

запропоновано зменшення мінімального порогу кількісного складу ЦВК 

студентів з 8 до 5 осіб. 

 

Результати голосування:  

«За» – 7 осіб.  

«Проти» – 39 осіб.  

«Утрималися» – 13 осіб. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була відхилена. 
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4) Головуючим Конференції Гречкою С.О. було запропоновано 

скасувати норму щодо наявності резервного списку до ЦВК студентів, 

викладену в Ст.5., п.7,8, Ст.5., п.10, Ст.13, п.10 Положення про вибори 

студентів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Результати голосування:  

«За» – 46 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 13 осіб. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів норму щодо наявності резервного списку до ЦВК 

студентів, викладену у Ст.5., п.7,8, Ст.5., п.10, Ст.13, п.10 Положення 

про вибори студентів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка було скасовано. 

 

5) Головуючим Конференції Гречкою С.О. було запропоновано 

внести правку до Ст.13, п.10 Положення про вибори студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо 

затвердження процесу усунення всього складу ЦВК студентів шляхом 

ухвалення відповідного рішення простою більшістю голосів присутніх 

делегатів Конференції студентів Університету. 

 

Результати голосування:  

«За» – 39 осіб.  

«Проти» – 5 осіб.  

«Утрималися» – 16 осіб. 

«Не голосували» – 5 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була ухвалена. 

 

6) Було запропоновано скасувати норму щодо обмеження права 

входити до складу Виборчих комісій студентів, які є працівниками 

Університету. 
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Результати голосування:  

«За» – 9 осіб.  

«Проти» – 29 осіб.  

«Утрималися» – 18 осіб. 

«Не голосували» – 8 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована пропозиція була відхилена. 

 

7) Було запропоновано скасувати норму щодо обмеження права 

входити до складу Виборчих комісій студентів дійсних членів 

виконавчих органів студентського самоврядування, в межах яких 

працює відповідна Виборча комісія студентів. 

 

Результати голосування:  

«За» – 18 осіб.  

«Проти» – 22 особи.  

«Утрималися» – 14 осіб. 

«Не голосували» – 10 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована пропозиція була відхилена. 

 

8) Головуючим Конференції Гречкою С.О. було запропоновано 

скасувати норму щодо формування Виборчої комісії студентів складом 

ЦВК студентів. 

 

Результати голосування:  

«За» – 36 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 19 осіб. 

«Не голосували» – 9 осіб. 

 

Більшістю голосів зазначену норму було скасовано. 

 

9) Членом лічильної комісії Длугачем Д.А. було запропоновано 

внести правку щодо надання повноважень Студентському парламенту 

Університету у разі відсутності робочого складу органу студентського 

самоврядування на певному структурному підрозділі тимчасово 

представляти права та інтереси студентів відповідного структурного 
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підрозділу до моменту обрання робочого складу органу студентського 

самоврядування. 

 

Результати голосування:  

«За» – 5 осіб.  

«Проти» – 32 особи.  

«Утрималися» – 18 осіб. 

«Не голосували» – 9 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була відхилена. 

 

10) ЦВК студентів було запропоновано внести правку щодо 

затвердження на засіданні Конференції студентів Університету графіку 

проведення виборів органів студентського самоврядування та 

представників студентства.   

 

Результати голосування:  

«За» – 8 осіб.  

«Проти» – 33 особи.  

«Утрималися» – 12 осіб. 

«Не голосували» – 11 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була відхилена.  

 

11) ЦВК студентів було запропоновано внести правку щодо 

заборони призначення дати виборів пізніше ніж за 10 робочих днів до 

початку семестрового контролю відповідно до затвердженого графіку 

навчального процесу в Університеті. 

 

Результати голосування:  

«За» – 39 осіб.  

«Проти» – 6 осіб.  

«Утрималися» – 7 осіб. 

«Не голосували» – 12 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була ухвалена. 

 

Головуючим Конференції Гречкою С.О. був запропонований проект 

Положення про вибори студентів Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка зі змінами та правками, які були попередньо внесені 

та розглянуті на публічних обговореннях, а також доповнено 

вищезазначеними правками та змінами. 

 

Результати голосування:  

«За» – 52 особи.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 0 осіб. 

«Не голосували» – 12 осіб. 

 

Більшістю голосів правки та зміни до Положення про органи 

студентського самоврядування Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка були затверджені. 

 

15. Вибори нових членів Центральної виборчої комісії. 

 

Відповідно до наявних кандидатур Головуючим Конференції 

Гречкою С.О. було запропоновано затвердити нових членів Центрально-

виборчої комісії студентів. 

 

До складу ЦВК студентів виявили бажання бути обраними такі 

студенти: 

 

1. Нор Артем Тимофійович, студент 1 року навчання ОС «Бакалавр» 

юридичного факультету;  

 

2. Бобилєв Денис Сергійович, студент 1 року навчання ОС «Бакалавр» 

юридичного факультету;  

 

3. Ярошовець Дар’я Василівна, студентка 2 року навчання 

ОС «Бакалавр» Інституту міжнародних відносин. 

 

Відбулося голосування за кандидатуру Нора Артема Тимофійовича. 

 

Результати голосування:  

«За» – 48 осіб.  

«Проти» – 1 особа.  

«Утрималися» – 1 особа. 

«Не голосували» – 14 осіб. 
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Більшістю голосів Нор Артем Тимофійович був обраний до складу 

ЦВК студентів. 

 

Відбулося голосування за кандидатуру Бобилєва Дениса Сергійовича. 

 

Результати голосування:  

«За» – 46 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 4 особи. 

«Не голосували» – 14 осіб. 

 

Більшістю голосів Бобилєв Денис Сергійович був обраний до складу 

ЦВК студентів. 

 

Відбулося голосування за кандидатуру Ярошовець Дар’ї Василівни. 

 

Результати голосування:  

«За» – 44 особи.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 3 особи. 

«Не голосували» – 17 осіб. 

 

Більшістю голосів Ярошовець Дар’я Василівна була обрана до складу 

ЦВК студентів. 

 

16. Погодження Етичного кодексу університетської спільноти (в 

частині, яка стосується здобувачів вищої освіти). 

 

На засіданні Конференції студентів Університету було розглянуто 

затверджений Конференцією трудового колективу (від 27.12.2017) Етичний 

кодекс університетської спільноти. За результатами публічних обговорень 

було внесено низку правок та змін до чинної редакції.  

 

Окремо на розгляд Конференції студентів Університету було висунуто 

такі правки: 

 

1) Було внесено пропозицію щодо якісних та кількісних змін 

складу Комісії з етики, зокрема викласти пункт 5.3 в такій редакції:  
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«Комісія з етики складається з дев’яти осіб: трьох представників 

професорсько-викладацького складу та наукових працівників, двох 

представників студентів, одного представника аспірантів та докторантів, 

одного представника адміністрації та двох представників навчально- 

допоміжного персоналу. При розгляді порушень або конфліктів за участі 

студентів додатково залучаються з правом голосу три представники від 

студентів, обрані Студентським парламентом Університету». 

 

Результати голосування:  

«За» – 36 осіб.  

«Проти» – 1 особа.  

«Утрималися» – 8 осіб. 

«Не голосували» – 19 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована правка була ухвалена. 

 

З урахуванням прийнятих правок та змін, внесених під час обговорень 

та під час засідання Конференції студентів Університету, Головуючим 

Конференції Гречкою С.О. було запропоновано погодити редакцію Етичного 

кодексу університетської спільноти (в частині, яка стосується здобувачів 

вищої освіти).  

 

Результати голосування:  

«За» – 28 осіб.  

«Проти» – 5 особа.  

«Утрималися» – 12 осіб. 

«Не голосували» – 19 осіб. 

 

Більшістю голосів запропонована редакція Етичного кодексу 

університетської спільноти буда погоджена. 

 

17. Закриття Конференції.  

 

У зв’язку з тим, що порядок денний Конференції студентів 

Університету був вичерпаний, Головуючим Конференції Гречкою С.О. було 

запропоновано закрити засідання Конференції. 
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Результати голосування:  

«За» – 45 осіб.  

«Проти» – 0 осіб.  

«Утрималися» – 0 осіб. 

«Не голосували» – 19 осіб. 

 

Більшістю голосів засідання Конференції студентів Університету 

було закрите.  

 

 

 

Головуючий Конференцією  

студентів Університету        С.О. Гречка 

 

 

 

Секретар Конференції  

студентів Університету        А.К. Кікоть  


