
 

 

08 квітня 2019 року 

 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Головуючому Конференції 

пану С. О. Гречці 

 

Шановний Станіславе Олександровичу, 

на підставі пп. 2 п. 2.1.9 Положення про органи студентського 

самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка, затвердженого 13 березня 2018 

року Конференцією студентів КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 2), 

надалі за текстом – «Положення про ОСС», 

прошу включити питання про внесення змін і доповнень до Положення про 

ОСС згідно з Додатком 1 до цього листа до порядку денного засідання 

Конференції студентів КНУ імені Тараса Шевченка, надалі за текстом – 

«Конференція», 16 квітня 2019 року.  

 

З повагою: 

 

_________________ 

Делегат Конференції 

від юридичного факультету  

/А. В. ПОЛЕШКО/ 

 

ДОДАТОК: 

Пропозиції Комісії щодо внесення змін і доповнень до Положення про ОСС.



 

 

 

ДОДАТОК 1. 

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення про ОСС 

 

§1. Щодо вступу на посаду Голів СП факультетів / інститутів 

Наразі відповідно до п. 3.3.3. Положення про ОСС вступ на посаду 

новообраного Голови студентського парламенту факультету / інституту 

здійснюється після складення ним присяги під час засідання відповідного 

Студентського парламенту.  

При цьому наявні такі недоліки режиму правового регулювання з цього 

питання: 

(а) не встановлено текст присяги, 

(б) не встановлено порядок складення присяги та документального 

закріплення складення присяги, 

(в) не є цілком обґрунтованим принесення присяги перед членами 

Студентського парламенту в той час, як Голова Студентського 

парламенту їм не підзвітний, 

(г) присяга не становить жодного правового зобов’язання для Голови 

Студентського парламенту, а тому носить виключно символічний 

характер. 

З метою усунення вказаних недоліків пропоную перейти до процедури вступу 

на посаду через ухвалення відповідного розпорядження Голови 

Студентського парламенту факультету / інституту з таким орієнтовним 

текстом: «На підставі [РЕКВІЗИТИ ПРОТОКОЛУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ] 

вступаю на посаду Голови Студентського парламенту [НАЙЕНУВАННЯ 

СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ УНІВЕРСИТЕТУ] з [ДАТА]». Готовий надати 

Студентським парламентам факультетів / інститутів орієнтовний шаблон 

такого розпорядження.  

Чинна редакція Пропозиція  

3.3.3. Новообраний Голова набуває 

повноважень після складення 

присяги під час засідання 

Студентського парламенту 

факультету (інституту).  

3.3.3. Новообраний Голова набуває 

повноважень з моменту ухвалення 

ним розпорядження про вступ на 

посаду.  

 

§2. Щодо звітності органів студентського самоврядування 

Чинне Положення про ОСС (пп. пп. 5-6 п. 1.4.2) передбачає для всіх 

органів студентського самоврядування обов’язок опублікувати на своєму 

офіційному інформаційному ресурсі такі акти звітності: 

(а) звіт про діяльність, 

(б) звіт про використання коштів.  



 

Тим не менш, Положенням про ОСС жодним чином не врегульовано термін 

опублікування такої звітності та не встановлено компетентних 

відповідальних осіб.  

З метою усунення вказаних недоліків пропоную встановити термін 

опублікування звітності – не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів 

до дня складення органом повноважень, а також вважати керівників (голів) 

органів студентського самоврядування ex officio відповідальними за 

опублікування вказаних актів звітності.  

Чинна редакція Пропозиція  

 1.4.2. Звіти, передбачені 

підпунктами 5-6 цього пункту, 

підлягають опублікуванню не 

пізніше, ніж за 10 (десять) 

робочих днів до дня складення 

відповідним органом своїх 

повноважень. Особами, 

відповідальними за затвердження та 

опублікування таких звітів, є 

голови відповідних органів.  

 

§3. Щодо призначення уповноважених КРК  

Досвід діяльності Контрольно-ревізійної комісії студентів КНУ імені 

Тараса Шевченка, надалі  за текстом – «Комісія», підтверджує, що через 

значні обсяги інформації та документів, належних до опрацювання 

Комісією, для чинного складу Комісії (чотири особи) не видається можливим 

повноцінно здійснювати постійний поточний контроль за діяльністю всіх 

органів студентського самоврядування.  

Ця обставина створює підстави для впровадження інституту Уповноважених 

Комісії – призначених Комісією з числа студентів Університету посадових 

осіб, що здійснюють постійний поточний контроль за діяльністю органів 

студентського самоврядування та за необхідності вносять до Комісії 

подання щодо порушення питання про відповідальність органів 

студентського самоврядування та/або їхніх посадових осіб.  

Доречним, на нашу думку, є обмеження повноважень конкретних 

Уповноважених Комісії окремими структурними підрозділами Університету 

(напр., Уповноважений Комісії по філософському факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка) та/або окремими органами студентського самоврядування 

або їхніми категоріями (напр., Уповноважений Комісії з питань виборчих 

органів студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка).  

Таким чином, Уповноважені Комісії здійснюватимуть виключно контрольну 

та комунікативну функції, а вирішення питань, віднесених до компетенції 

Комісії, по суті буде здійснюватися чинним (обраним на Конференції 

студентів Університету) складом Комісії.  

 

 



 

Чинна редакція Пропозиція  

 6.1.10. Контрольно - ревізійна 

комісія студентів Університету 

вправі призначити з числа 

студентів Університету 

уповноважених, з наділенням їх 

повноваженнями: 

1) здійснювати в межах своєї 

компетенції повноваження, 

передбачені підпунктами 1-4, 8-9  

пункту 6.1.8 цього Положення, 

2) вносити до Контрольно-

ревізійної комісії студентів 

Університету подання щодо 

порушення питання про 

відповідальність органів 

студентського самоврядування 

та/або їхніх посадових осіб, 

3) представляти Контрольно-

ревізійну комісію студентів 

Університету в межах своєї 

компетенції.  

Компетенція уповноважених 

Контрольно-ревізійної комісії 

студентів Університету обмежується 

визначеними органами студентського 

самоврядування та відображається в 

рішенні про їхнє призначення.  

Уповноважені Контрольно-

ревізійної комісії студентів 

Університету підзвітні та 

підконтрольні Контрольно-

ревізійній комісії студентів 

Університету.  

Рішення уповноважених Контрольно-

ревізійної комісії студентів 

Університету можуть бути оскаржені 

до Контрольно-ревізійної комісії 

студентів Університету.  

 

§4. Щодо обов’язковості виконання рекомендацій Комісії 

Відповідно до чинного Положення про ОСС (пп. 5 п. 6.1.8, п. 6.2.4,  

п. 6.2.7) Комісія уповноважена висловлювати органам студентського 

самоврядування рекомендації щодо усунення допущених ними порушень.  



 

Тим не менш, з огляду на повноваження Комісії здійснювати контроль за 

виконанням своїх рекомендацій, а також застосовувати подальші санкції 

за невиконання рекомендацій Комісії (пп. 5 п. 6.1.8 Положення про ОСС), 

рекомендації Комісії носять обов’язковий характер для органів 

студентського самоврядування та/або посадових осіб, яким висловлено такі 

рекомендації.  

Така невідповідність застосованої термінології та її реального змісту 

створює негативні наслідки для правозастосовчої діяльності Комісії, а 

також тлумачення рішень Комісії іншими органами студентського 

самоврядування.  

На основі наведеного обґрунтованим є заміна терміну «рекомендація» на 

термін «припис» і чітке зазначення щодо обов’язковості приписів до 

виконання.  

Чинна редакція Пропозиція  

6.1.8. […] 

5) в результаті діяльності 

надавати рекомендації, а також 

слідкувати за дотриманням 

рекомендацій і ліквідації 

виявлених порушень; у разі 

відсутності дій і заходів щодо 

ліквідації виявлених порушень 

виносити попередження; 

6.1.8. […] 

5) в результаті діяльності 

виносити приписи, обов’язкові до 

виконання, а також слідкувати за 

дотриманням приписів і ліквідації 

виявлених порушень; у разі 

відсутності дій і заходів щодо 

ліквідації виявлених порушень 

виносити попередження; 

6.2.4. Як наслідок, органу 

студентського самоврядування 

можуть бути висловлені 

рекомендації щодо діяльності або 

попередження та має бути надане 

роз’яснення стосовно 

неправомірності тих чи інших дій 

та/або бездіяльності. […] 

6.2.4. Як наслідок, органу 

студентського самоврядування може 

бути винесений припис щодо 

діяльності або попередження та має 

бути надане роз’яснення стосовно 

неправомірності тих чи інших дій 

та/або бездіяльності. […]  

6.2.7. Контрольно-ревізійна 

комісія студентів Університету 

виносить рекомендації щодо 

діяльності або попередження в 

залежності від тяжкості порушення. 

[…] 

6.2.7. Контрольно-ревізійна 

комісія студентів Університету 

виносить приписи щодо діяльності 

або попередження в залежності від 

тяжкості порушення. […] 

 

 


