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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ДОПОВНЕННЯ ВІД КОМІСІЇ  
ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСС 

п. 3.1.4. Конференція студентів/мешканців структур-
ного підрозділу Університету: 
пп. 4. обирає Голову та членів Виборчої комісії сту-
дентів відповідного структурного підрозділу Універ-
ситету;  

 п. 3.1.4. Конференція студентів/мешканців структур-
ного підрозділу Університету: 
Видалити пп. 4

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Положення Про вибори, по-
рядок формування ВКС визначається Положенням 
Про вибори, у якому вповноваженими формувати 
ВКС структурного підрозділу є ОСС, яким це право 
надано Положенням Про студентське самоврядування 
відповідного структурного підрозділу Університеу. 
Себто це не лише Конференція студентів/мешканців 
структурного підрозділу, а й Студентський парламент/
рада структурного підрозділу. З метою усунення даної 
суперечності пропонується видалити даний підпункт. 

3.1.12. До виключної компетенції Конференції сту-
дентів/мешканців структурного підрозділу Універси-
тету відноситься:

пп. 2 обрання Голови та членів Виборчої комісії сту-
дентів структурного підрозділу Університету;

3.1.12. До виключної компетенції Конференції сту-
дентів/мешканців структурного підрозділу Універси-
тету відноситься: 

Видалити пп. 2 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Положення Про вибори, по-
рядок формування ВКС визначається Положенням 
Про вибори, у якому вповноваженими формувати 
ВКС структурного підрозділу є ОСС, яким це право 
надано Положенням Про студентське самоврядування 
відповідного структурного підрозділу Університеу. 
Себто це не лише Конференція студентів/мешканців 
структурного підрозділу, а й Студентський парламент/
рада структурного підрозділу. З метою усунення даної 
суперечності пропонується видалити даний підпункт. 
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5.1.3. Порядок діяльності виборчих комісій, порядок 
обрання органів студентського самоврядування та 
студентських представників регламентуються Поло-
женням про вибори студентів Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, яке є дода-
тком до цього Положення та затверджується Конфе-
ренцією студентів Університету в установленому по-
рядку. 

5.1.3. Порядок формування, діяльності виборчих ко-
місій студентів, порядок обрання студентів до органів 
студентського самоврядування та студентських пред-
ставників регламентуються Положенням про вибори 
студентів Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, що затверджується Конференці-
єю студентів Університету в установленому порядку. 

1.Відповідно до ч. 3 ст. 16 Положення Про вибори, 
порядок формування ВКС визначається Положенням 
Про вибори, у якому вповноваженими формувати 
ВКС структурного підрозділу є ОСС, яким це право 
надано Положенням Про студентське самоврядування 
відповідного структурного підрозділу Університеу. 
Себто це не лише Конференція студентів/мешканців 
структурного підрозділу, а й Студентський парламент/
рада структурного підрозділу.  
2. Положення Про вибори de facto не є «додатком» до 
Положення про самоврядування, адже ухвалюється 
окремо, на рівні з положенням Про ОСС, сфери ре-
гламентації обох положень кардинально відрізняю-
ться. З метою усунення даної суперечності та приве-
дення положення у відповідність до дійсності пропо-
нується внести відповідні зміни. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА ДОПОВНЕННЯ ВІД КОМІСІЇ  
ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ 

Ст. 1 ч.2

«Виборча комісія студентів (далі – ВКС) –  це постій-
но діюча комісія, яка обирається та функціонує в ме-
жах кожного факультету/інституту/гуртожитку з ме-
тою підготовки, організації та проведення виборів, 
здійснення виборчого процесу органів студентського 
самоврядування та представників студентів в межах 
структурного підрозділу.»

Ст. 1 ч.2

«Виборча комісія студентів (далі – ВКС) –  це постій-
но або тимчасово діюча комісія, яка обирається та 
функціонує в межах кожного структурного підрозділу 
Університету, у межах якого функціонують ОСС, з 
метою підготовки, організації та проведення виборів, 
здійснення виборчого процесу ОСС та представників 
студентів в межах структурного підрозділу.»

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

Ст. 2 ч.1

«Організація та порядок проведення виборів студен-
тів Університету до органів студентського самовряду-
вання Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та представників студентів до Вче-
ної ради..»

Ст. 1 ч.2

«Організація та порядок проведення таємних виборів 
студентів Університету до ОСС Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка та 
представників студентів до Вченої ради Університе-
ту…»

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Загальна структура Положення: 
Крапки у якості пунктів

Загальна структура Положення:
Цифри у якості пунктів

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 
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Ст.2 ч.6  

«Органи студентського самоврядування обираються 
шляхом прямого таємного голосування студентів на 
рівні: 
– Університету; 
– Студмістечка; 
– Відповідного структурного підрозділу

Ст.2, ч.6 
Студенти Університету обираються до органів сту-
дентського самоврядування шляхом прямого таєм-
ного голосування студентів на рівні:

1. Університету; 
2. Студентського містечка Університету; 
3. факультету/інституту; 
4. Студентського гуртожитку.

З метою підвищення коректності терміноло-

гії у пунктах Положення пропонуються дані 

зміни.

Ст.2, ч.5.  

«Центральна виборча комісія студентів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
визначає порядок проведення виборів відповідно до 
своїх повноважень і здійснює їх покладаючись на си-
стему виборчих комісій.»

Ст.2, ч.5.  

«ЦВК студентів визначає порядок проведення виборів 
відповідно до своїх повноважень і здійснює їх покла-
даючись на систему виборчих комісій студентів стру-
ктурних підрозділів Університету.»

З метою підвищення коректності терміноло-

гії у пунктах Положення пропонуються дані 

зміни.

Ст. 4 ч.3 Порядок організації роботи ЦВК студентів 
визначається цим Положенням, а також іншими акта-
ми, які приймаються ЦВК студентів на виконання цьо-
го та інших документів ОСС

3. Порядок організації роботи ЦВК студентів визнача-
ється цим Положенням, а також іншими актами, які 
ухвалюються ЦВК студентів, розпорядженнями Голо-
ви ЦВК студентів на виконання цього та інших доку-
ментів ОСС.

З метою підвищення коректності ефективності вико-
нання Положення та інших документів ОСС. 
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1.

Ст.4 ч.5 

Перелік додаткових посад ЦВК студентів, необхі-
дність яких визначається на засіданні ЦВК студентів: 
Помічник Секретаря; 
Відповідальний за адміністративно-господарську ча-
стину; 
Відповідальний за інформаційну підтримку; 
Відповідальний по роботі з ВКС факультету/інститу-
ту; 
Відповідальний по роботі з ВКС гуртожитку;

Ст.4 ч.5 

Перелік додаткових посад ЦВК студентів, необхі-
дність яких визначається на засіданні ЦВК студентів:

1.  Помічник Секретаря; 
2.  Відповідальний за матеріальне забезпечення 

ЦВК студентів; 
3.  Відповідальний за інформаційну політику 

ЦВК студентів; 
4.  Відповідальний за комунікацію з ВКС фа-

культетів/інститутів; 
5. Відповідальний за комунікацію з ВКС гурто-

житків. 
6. Відповідальний за технічну підтримку. 

З метою підвищення коректності терміноло-

гії у пунктах Положення пропонуються дані 

зміни.

Розділ ІІ. Виборчі комісії Розділ ІІ. Виборчі комісії студентів З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Ст.5 ч.7 

«Студенти, які були обрані до складу ЦВК студентів 
втрачають право балотуватися на виборах, які прово-
дить ЦВК студентів»

Ст.5, ч,7

«Студенти, які були обрані до складу ЦВК студентів 
втрачають право балотуватися та брати участь у пере-
двиборній агітації на виборах, які проводить ЦВК 
студентів.»

З метою підвищення зручності, лаконічності, 

логічності пунктів положення пропонуються 

дані зміни. 

Ст.6 ч.2 п.7 

«приймає та завіряє своїм підписом заяви від канди-
датів на вибори Голови ОСС Університету, представ-
ників від студентів до Вченої ради Університету, 
представників від студентів на КТК Університету.»

Ст.6 ч.2 п.7 

«приймає та завіряє своїм підписом заяви від канди-
датів на вибори Голови Студентського парламенту 
Університету, Голови Студентської ради Студентсько-
го містечка, представників від студентів до Вченої 
ради Університету.»

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.
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Ст.6 ч.3 

« Голова ЦВК студентів у межах своїх повноважень 
видає розпорядження, дає доручення з питань органі-
зації діяльності ЦВК студентів, ВКС.»

Ст.6 ч.3 

« Голова ЦВК студентів у межах повноважень видає 
розпорядження членам ЦВК студентів, ВКС, іншим 
суб’єктам виборчого процесу.»

З метою конкретизації даної частини пропонуються 
дані зміни до Положення.

Ст.5 ч.4 п.2 
- копія студентського (або довідки, що підтверджує статус 
студента Університету); 
- копія документу, який посвідчує особу (відповідно до пун-
кту 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус») (у разі подачі довідки, що підтверджує статус сту-
дента Університету);

Ст.5 ч.4 п.2 
копія студентського квитка або залікової книжки (за відсу-
тності студентського квитка чи залікової книжки – копія 
довідки, що підтверджує статус студента Університету ра-
зом з копією документу, що посвідчує особу (відповідно до 
пункту 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»));

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-

чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

ДОДАТИ: Ст.5 ч.11 
Члени ЦВК студентів набувають статусу виконуючих 
обов’язки членів ЦВК студентів у разі закінчення їх 
строку повноважень до моменту формування нового 
складу ЦВК студентів у порядку, встановленому цим 
Положенням. 

З метою запобіганню перешкодам у організації та 
проведенні виборчого процесу

ДОДАТИ: ст.6 ч.2 п.6  
представляє ЦВК студентів у відносинах з 
ОСС, адміністрацією Університету, виборчи-
ми комісіями студентів, виборцями та інши-
ми суб’єктами виборчого процесу; 

ДОДАТИ: ст.6 ч.2 п.7 
заохочує або притягує до відповідальності 
членів ЦВК та інших суб’єктів виборчого 
процесу в межах своїх повноважень;

З метою конкретизації даної частини пропонуються 

дані зміни до Положення.
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Ст.6 ч.2 п.9 

«приймає та завіряє своїм підписом заяви від канди-
датів на вибори Голови ОСС Університету, представ-
ників від студентів до Вченої ради Університету, 
представників від студентів на КТК Університету.»

Ст.6 ч.2 п.9 

приймає та завіряє своїм підписом заяви від кандида-
тів на вибори Голови Студентського парламенту Уні-
верситету, Голови Студентської ради Студентського 
містечка, представників від студентів до Вченої ради 
Університету.

З метою підвищення зручності, лаконічності, 

логічності пунктів положення пропонуються 

дані зміни. 

Ст.7 ч.1 

«Секретар ЦВК студентів набуває своїх повноважень 
після обрання на перших зборах ЦВК студентів»

Ст.7 ч.1 

«Секретар ЦВК студентів набуває своїх повноважень 

після обрання на першому засіданні ЦВК студентів.»  

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Ст.7 ч.2 п.9 

«приймає та завіряє заяви від кандидатів на вибори 
Голови ОСС Університету, представників від студентів 
до Вченої ради Університету, представників від сту-
дентів до КТК Університету.» 

 

Ст.7 ч.2 п.9 
«приймає та завіряє заяви від кандидатів на вибори 
Голови Студентського парламенту Університету, Голо-
ви Студентської ради Студентського містечка, пред-

ставників від студентів до Вченої ради Університету.»  

Додати: 
Ст.7 ч.2 п.10 
«у межах своїх повноважень притягує  до відповід-
альності членів ЦВК студентів та інших суб’єктів ви-
борчого процесу.»

З метою конкретизації даної частини пропонуються 
дані зміни до Положення.

Ст.8 ч.3 п.7 

«(від 01.07.2014 № 1556-VII)»

Ст.9 ч.3 п.7 

«чинної редакції»

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.
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Ст.8 ч.2 

«Члени ЦВК студентів здійснюють повноваження від-
повідно до затвердженого ЦВК студентів розподілу 
обов'язків між ними, а також виконують окремі дору-
чення Голови ЦВК студентів або заступника Голови 
ЦВК студентів у разі виконання ним повноважень Го-
лови ЦВК студентів у передбачених цим Положенням 
випадках.»

Ст.9 ч.2 

« Члени ЦВК студентів здійснюють повноваження 
відповідно до затвердженого ЦВК студентів розподілу 
обов'язків між ними, а також виконують доручення та 
розпорядження Голови ЦВК студентів або заступника 
Голови ЦВК студентів у разі виконання ним повнова-
жень Голови ЦВК студентів у передбачених цим По-
ложенням випадках.»

З метою підвищення зручності, лаконічності, логічно-
сті пунктів положення пропонуються дані зміни. 

- Додати статтю: 
Стаття 8. Повноваження заступника Голови ЦВК сту-
дентів 
Заступник Голови ЦВК студентів набуває своїх повно-
важень після обрання на першому засіданні ЦВК сту-
дентів.
2. Заступник Голови ЦВК студентів:
1) здійснює повноваження члена ЦВК студентів, пере-
дбачені цим Положенням;
2) здійснює окремі повноваження Голови ЦВК студен-
тів, передбачені цим Положенням, за розпорядженням 
чи дорученням Голови ЦВК студентів в разі його від-
сутності або неможливості здійснення ним своїх пов-
новажень;
3) здійснює інші повноваження відповідно до цього 
Положення та інших актів ЦВК студентів; 
3) вносить пропозиції Голові та секретарю ЦВК сту-
дентів щодо заохочення або притягнення до відповід-
альності членів ЦВК студентів та інших суб’єктів ви-
борчого процесу.

З метою роз'яснення та уточнення обов'язків 

та повноважень заступників Голови ЦВК 

студентів пропонуються дані зміни до Поло-

ження.
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Ст.9 п.5 
«За результатами розгляду та обговорення на засідан-
ні ЦВК студентів питання порядку денного ЦВК сту-
дентів ухвалює рішення у формі протоколу.» 

Ст.9 п.6.  
«Типовий протокол ЦВК студентів затверджується на 
засіданні ЦВК студентів.»

Ст.10 п.5 
«За результатами розгляду та обговорення на засідан-
ні ЦВК студентів питання порядку денного ЦВК сту-
дентів ухвалює рішення у формі акту чи протоколу.» 

Ст.10 п.6.  
«Зразок типового протоколу засідання ЦВК студентів 
затверджується на засіданні ЦВК студентів.»

Додати:
Ст.10п.7.  
«Спосіб протоколювання засідань ЦВК студентів ви-
значається рішенням ЦВК студентів."

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-

чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

 
Додати:
Ст.10 п.9.  
9. На засіданнях ЦВК студентів право голосу мають 
Голова, заступник Голови, Секретар та інші члени 
ЦВК студентів. У випадку рівної кількості голосів при 
голосуванні голос Голови вважається вирішальним.

З метою уникнення ситуацій, які можуть пе-

решкоджати нормальній роботі ЦВК студен-

тів пропонуються дані зміни до Положення. 

Ст.9 п.10 
Усі рішення ЦВК студентів, протоколи засідань, акти 
та інші документи, які регламентують виборчий про-

цес, роботу ЦВК студентів обов’язково публікуються 
на офіційних інформаційних ресурсах ЦВК студен-
тів.

Ст.10 п.10 
Усі рішення ЦВК студентів, протоколи засідань, акти 
та інші документи, які регламентують виборчий про-

цес, роботу ЦВК студентів обов’язково публікуються 
на офіційних інформаційних ресурсах способами, 
визначеними ЦВК студентів.

З метою підвищення ефективності роботи 

Комісії пропонуються дані зміни до Положе-

ння 

Ст.10 п.3 
Рішення ЦВК студентів може бути оскаржене Кон-
трольно-ревізійною комісією та Конференцією сту-
дентів Університету.

Ст.11 п.13 
Рішення ЦВК студентів може бути оскаржене виклю-
чно Конференцією студентів Університету.

У зв'язку з юридичною та фактичною не-

спроможністю Контрольно-ревізійною комі-

сією оскаржувати рішення Комісії пропону-

ються дані зміни до Положення
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Ст.13 ч.3
Підставами дострокового припинення повноважень 
члена ЦВК студентів є:
• реєстрацією його кандидатом на виборах, які 
проводяться відповідною виборчою комісією;
• відсутність на більше ніж 50% засідань без 
поважних причин протягом одного навчального семе-
стру.

Ст.14 ч.3
Підставами  дострокового  припинення  повноважень 
члена ЦВК студентів є:
3)реєстрацією його кандидатом на виборах, які про-
водяться відповідною виборчою комісією; 
4) відсутність на більше ніж 50% засідань без пова-
жних причин протягом 3 календарних місяців;

У зв'язку з неможливістю розділення строку 

повноважень ЦВК студентів на навчальні 

семестри та конкретизацією даної частини 

Положення пропонуються такі зміни до По-

ложення 

Глава 2, Ст.16
Виборча комісія

Глава 2, Ст.16
Виборча комісія студентів

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Ст.16 ч.5
Заступник Голови та секретар ВКС обираються на 
першому засіданні ВКС, після формування нового 
складу, шляхом відкритого голосування, простою 
більшістю голосів присутніх. 

Ст.17.ч.5
Заступник Голови та секретар ВКС обираються на 
першому засіданні ВКС після формування нового 
складу, шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів від присутніх зі складу ВКС того ж 
дня після обрання складу ВКС. 

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.16 ч.4
До складу ВКС не можуть входити кандидати, які 
балотуються на виборах, співробітники структурного 
підрозділу Університету, дійсні члени виконавчого 
органу, в межах якого працює ВКС. 

Ст.17.ч.4
До складу ВКС не можуть входити кандидати, які 
балотуються на виборах, співробітники структурного 
підрозділу Університету, дійсні члени ОСС відповід-
ного структурного підрозділу в межах якого працює 
ВКС.

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

ДОДАТИ: Ст.17.ч.9 

Члени ВКС набувають статусу виконуючих обов’язки 
членів ВКС у разі закінчення строку повноважень до 
моменту формування нового складу в порядку, вста-
новленому цим Положенням.

З метою уникнення перешкод для нормаль-

ного перебігу виборчого процесу пропоную-

ться наступні зміни до Положення 
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Ст.16 ч.5
Заступник Голови та секретар ВКС обираються на 
першому засіданні ВКС після формування нового 
складу шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів присутніх.

Ст.17.ч.5
Заступник Голови та секретар ВКС обираються на 
першому засіданні ВКС після формування нового 
складу, шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів від присутніх зі складу ВКС того ж 
дня після обрання складу ВКС. 

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.18 .ч.5
Перше засідання ВКС скликається не пізніше насту-
пного робочого дня після затвердження протоколу про 
її обрання відповідним органом, а наступні – за необ-
хідністю, у порядку, встановленому цим Положенням.

Ст.19 .ч.5
Перше засідання ВКС скликається того ж дня після 
затвердження протоколу про її обрання відповідним 
органом, а наступні – за необхідністю або в порядку, 
встановленому цим Положенням.

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.21 .ч.5

Особа, яка подала заяву про складання повноважень, 
продовжує виконувати обов’язки Голови, заступника 
Голови, секретаря, члена ВКС до моменту прийняття 
рішення про обрання нового.

Ст. 22 .ч.5 

Особа, яка подала заяву про складання повноважень, 
продовжує виконувати свої обов’язки Голови, засту-
пника Голови, секретаря, члена ВКС до моменту 
прийняття рішення про обрання нового.

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.22 .ч.4 п.1 

Загального виборчого права: усі студенти мають пра-
во голосу на виборах ОСС або представників студен-
тів до КТК, Вченої Ради на рівні Університету та його 
факультетів, інститутів та гуртожитків;

Ст. 23 ч.4 .п.1 

Загального виборчого права – усі студенти мають 
право голосу на виборах ОСС або представників сту-
дентів до КТК, представників студентів до виборів 
ректора Університету, Вченої Ради на рівні Універси-
тету та його структурних підрозділів;

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.22 .ч.4 п.2 

рівного виборчого права: – кожний виборець має один 
голос. Усі суб’єкти виборчого процесу мають рівні 
права і можливості брати участь у виборчому процесі;

Ст. 23 ч.4 .п.2 

рівного виборчого права – кожен виборець має один 
голос, розпоряджатися яким може виключно він. Усі 
суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і мо-
жливості брати участь у виборчому процесі; 

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення
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Ст.22 .ч.8 п.13 

Прийом скарг;

Ст. 23 ч.8 .п.13 

прийом та розгляд скарг (за наявності).

З метою конкретизації даної частини пропо-

нуються дані зміни до Положення

Ст.22 .ч.4 ДОДАТИ Ст. 23 ч.4 п.4

«таємного виборчого права - виборець заповнює бю-
летень у відповідному приміщенні для голосування 
чи виборчій кабіні, особисто опускає його в скриньку 
та жодним чином не розголошує/не демонструє своє 
волевиявлення на виборчій дільниці.»

З метою уникнення порушень під час перебі-

гу виборчого процесу пропонуються дані 

зміни до Положення

Ч.9. Ст. 22 Висування та реєстрація кандидатів здій-
снюється протягом 
10 календарних днів з моменту оголошення початку 
виборчого процесу.

Ч.9 Ст. 23 Висування та реєстрація кандидатів здій-
снюється протягом 10 робочих днів з моменту оголо-
шення про початок прийому документів від бажаючих 
зареєструватися кандидатами для участі у виборах, 
але не пізніше 3 календарних днів з початку виборчо-
го процесу. 

З метою підвищення зручності для суб'єктів виборчо-
го процесу, які бажають зареєструватися в якості кан-
дидатів для участі у виборах
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Ст.22 .ч.4 ДОДАТИ Ст. 23 ч.10 
«Пакет документів, необхідних для реєстрації канди-
датом для участі у виборах подається особисто сту-
дентом у паперовому вигляді Голові та/або секретарю 
ВКС, яка проводить підготовку та організацію відпо-
відних виборів, та надсилається в електронному ви-
гляді на офіційну пошту ЦВК студентів, що зазначена 
на офіційних інформаційних ресурсах ЦВК студентів. 
Перелік документів, що подаються студентами для 
реєстрації кандидатами для участі у виборах, визна-
чений у Розділі IV цього Положення.»

З метою конкретизації даної частини пропо-
нується внести такі зміни до даної частини 
Положення 

НОВЕ: Ч.12. Ст.23 Студент, бажаючий зареєструвати-
ся кандидатом для участі у виборах, має право наді-
слати пакет документів, необхідних для реєстрації 
кандидатом для участі у виборах, посвідчений вла-
сним ЕЦП, на офіційну пошту ЦВК студентів. Після 
подачі такого пакету документів, посвідченого вла-
сним ЕЦП, студент, бажаючий зареєструватися кан-
дидатом для участі у виборах, повинен повідомити 
про це виборчу комісію, яка організовує вибори на 
відповідному рівні. У випадку подачі такого пакету 
документів, посвідченого власним ЕЦП, від студента, 
бажаючого зареєструватися кандидатом для участі у 
виборах, не потребується подача такого пакету доку-
ментів у паперовому вигляді до виборчої комісії, що 
організовує вибори на відповідному рівні.

З метою підвищення зручності для суб'єктів 
виборчого процесу, які бажають зареєструва-
тися в якості кандидатів для участі у виборах

Ч.3 Ст. 23 Бюлетені зберігаються ВКС відповідного 
рівня у безпечному місці. Персональна відповідаль-
ність за відповідність кількості бюлетенів кількості 
виборців і збереження бюлетенів покладається на 
Голову відповідної ВКС. 

Ч.3. Ст. 24 Бюлетені для виборів студентів до ОСС, 
представників студентів до КТК Університету та КТК 
факультету/інституту, для виборів представників сту-
дентів до ВР Університету та на вибори ректора збері-
гаються ВКС відповідного рівня у безпечному місці 
протягом часу, який відповідає строку повноважень 
обраних на відповідних виборах осіб. Персональна 
відповідальність за відповідність кількості бюлетенів 
кількості виборців, що взяли участь у голосуванні, та 
збереження бюлетенів покладається на Голову відпо-
відної ВКС.

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 
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Ч.7. Ст. 23 Під час голосування, а також підрахунку 
голосів мають право бути присутніми:  
члени ВКС; 
члени ЦВК студентів; 
спостерігачі від кандидатів; 
офіційні спостерігачі; 
запрошені особи.

Ч.7. Ст. 24 Під час голосування, а також підрахунку 
голосів мають право бути присутніми:  
члени ВКС; 
члени ЦВК студентів; 
спостерігачі від кандидатів; 
офіційні спостерігачі; 
кандидати 
Акредитовані особи.

З метою конкретизації даної частини та усу-
нення розбіжностей щодо роз'яснення даної 
частини пропонуються такі зміни до Поло-
ження

Ч. 19. Ст. 23Вибори проводяться в один тур, пере-
можцем вважається кандидат, який отримав більшість 
голосів студентів, які проголосували.

Ч. 19. Ст. 24 Обраним вважається кандидат, який 
отримав найбільшу кількість голосів з-поміж всіх 
кандидатів.

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

Додати: Ч. 20. Ст. 24 Кількість обраних кандидатів 
визначається типом виборів.

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

Ч.5.Ст.25 Виборчі бюлетені посвідчуються підписами 
Голови, заступником Голови, або секретарем ВКС та 
членом ВКС, що видає бюлетень. Виборчі бюлетені 
скріплюються печаткою ВКС або штампом відповід-
ної виборчої комісії. Персональна відповідальність за 
відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які 
проголосували, і збереження бюлетенів покладається 
на Голову ВКС.

Ч.5. Ст. 26 Виборчі бюлетені посвідчуються підписа-
ми Голови, заступником Голови, або секретарем ВКС 
та членом ВКС, що видає бюлетень. Виборчі бюлетені 
скріплюються печаткою ЦВК студентів або штампом 
відповідної виборчої комісії. Персональна відповід-
альність за відповідність кількості бюлетенів кілько-
сті осіб, які проголосували, і збереження бюлетенів 
покладається на Голову ВКС.

З метою усунення логічної помилки
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Ч. 8. Ст. 26 Бюлетень для голосування може бути ви-
знаний недійсним у випадках якщо: 
у бюлетені зроблено позначок більше, ніж відповідає 
вимогам конкретних виборів; 
не зроблено жодної позначки; 
неможливо з інших причин встановити зміст волеви-
явлення; 
виборчі бюлетені з пошкоджених виборчих скриньок, 
або скриньок у яких відсутні контрольний лист та/або 
пломби; 
пошкоджені виборчі бюлетені; 
виборчі бюлетені з інших виборчих дільниць, та/або 
інших виборів; 
виборчі бюлетені у яких міститься помилка, або нето-
чна інформація на момент голосування (у разі відсу-
тності попереднього рішення ЦВК студентів щодо 
таких бюлетеней).

Ч.8. СТ. 27 Бюлетень для голосування може бути ви-
знаний недійсним у випадках якщо: 
у бюлетені зроблено позначок більше, ніж відповідає 
вимогам конкретних виборів; 
не зроблено жодної позначки; 
неможливо з інших причин встановити зміст волеви-
явлення; 
виборчі бюлетені з пошкоджених виборчих скриньок, 
або скриньок у яких відсутні контрольний лист та/або 
пломби; 
пошкоджені виборчі бюлетені; 
виборчі бюлетені без підпису Голови (або засту-
пника) та секретаря відповідної ВКС; 
виборчі бюлетені з інших виборчих дільниць, та/або 
інших виборів; 
виборчі бюлетені у яких міститься помилка, або нето-
чна інформація на момент голосування (у разі відсу-
тності попереднього рішення ЦВК студентів щодо 
таких бюлетеней).

З метою конкретизації пунктів Положення та усунен-
ня розбіжностей щодо роз'яснення даної частини По-
ложення пропонуються такі зміни. 

Ч. 17 Ст. 26 Після завершення виборчого процесу, 
ВКС зберігає виборчу документацію в тому числі бю-
летені протягом року. Голова та секретар надають 
примірники виборчої документації ЦВК студентів.

Ч.17. Ст. 27 Після завершення виборчого процесу 
ВКС зберігає виборчу документацію, в тому числі 
бюлетені, протягом часу, який відповідає строку пов-
новажень обраних на відповідних виборах осіб. Голо-
ва та секретар ВКС надають примірники виборчої 
документації ЦВК студентів.

З метою підвищення зручності, лаконічності, логі-
чності пунктів положення пропонуються дані зміни. 

п. 3 ч. 2 ст. 29 
порушення частини 19 та частини 20 статті 24 цього 
Положення.

З метою роз'яснення даної частини пропонується вне-
сти такі зміни до Положення

Ч. 5. Ст. 32 Регламент проведення дебатів визначає-
ться протоколом ЦВК студентів або ВКС.

Ч.5. Ст. 33 Регламент проведення дебатів визначається 
рішенням ЦВК студентів або ВКС.

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Ч. 6. Ст. 33  
Суттєве порушення регламенту проведення дебатів 
суб’єктами виборчого є підставою для їх притягнення 
до відповідальності у встановленому рішенням ЦВК 
студентів порядку.

З метою запобігання порушень регламенту проведен-
ня виборів та сприянню нормального перебігу вибор-
чого процесу пропонуються такі зміни до Положення.
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Стаття 34 
4. У разі втрати статусу студента Університету особа 
може поновитися на посаді протягом 3 місяців, за 
умови надання довідки про набуття статусу студента 
Університету та якщо ця посада не була заміщена 
шляхом прямого таємного голосування. 
5. У разі втрати статусу мешканця гуртожитку особа 
може поновитися на посаді протягом 3 місяців, за 
умови надання довідки про набуття статусу мешканця 
гуртожитку, та якщо ця посада не була заміщена шля-
хом прямого таємного голосування.

Стаття 35 
4. У разі втрати статусу студента Університету особа 
може поновитися на посаді, на яку вона була обра-
на, протягом 3 місяців, за умови надання довідки про 
набуття статусу студента Університету та якщо ця 
посада не була заміщена шляхом прямого таємного 
голосування. 
5. У разі втрати статусу мешканця гуртожитку особа 
може поновитися на посаді, на яку вона була обра-
на, протягом 3 місяців, за умови надання довідки про 
набуття статусу мешканця гуртожитку, та якщо ця 
посада не була заміщена шляхом прямого таємного 
голосування.

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Стаття 35 
2.Строк повноважень представників студентів, які 
були обрані до КТК Університету становить 5 років 
3. Строк повноважень представників студентів, які 
були обрані до ВР Університету становить 3 роки

Стаття 36 
2. Строк повноважень представників студентів, які 
були обрані до КТК Університету становить 3 роки. 
3. Строк повноважень представників студентів, які 
були обрані до ВР Університету становить 5 років.

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Стаття 37. Кількісний склад делегатів та представни-
ків на Конференції студентів Університету

Стаття 38. Кількісний склад делегатів та представни-
ків студентів до представницьких органів студент-
ського та громадського самоврядування Університету

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Стаття 37 
5. Кількість делегатів на Конференцію мешканців 
гуртожитку, порядок обрання, строк повноважень 
Конференції мешканців гуртожитку визначається По-
ложенням відповідного гуртожитку.

Стаття 38 
5. Кількість делегатів від кожного гуртожитку Студмі-
стечка до Конференції мешканців Студмістечка ви-
значається Положенням про органи студентського 
самоврядування Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка та становить 2 делегати 
від кожного гуртожитку Студмістечка.

З метою усунення розбіжностей з іншими 
документами ОСС пропонуються такі зміни 
до Положення
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Стаття 37 
6. У разі якщо кількісний склад делегатів Конференції 
мешканців Студмістечка від конкретного гуртожитку 
зменшився більше ніж на 25%, проводяться проміжні 
вибори, кількість делегатів, які обираються дорівню-
ють, кількості тих, хто склав повноваження. Вибори 
не проводяться, якщо до закінчення строку повнова-
жень делегатів Конференції мешканців гуртожитків 
Студмістечка залишається менше 1 місяця. ЦВК сту-
дентів може призначити вибори, за умови, якщо 2 
рази поспіль Конференція мешканців Студмістечка не 
збирається, через відсутність кворуму. 

Стаття 38 
6. У разі якщо кількісний склад делегатів Конференції 
мешканців Студмістечка від конкретного гуртожитку 
зменшився більше ніж на 50%, проводяться проміжні 
вибори, кількість делегатів, які обираються дорівню-
ють, кількості тих, хто склав повноваження. Вибори 
не проводяться, якщо до закінчення строку повнова-
жень делегатів Конференції мешканців гуртожитків 
Студмістечка залишається менше 3 місяців. ЦВК сту-
дентів може призначити вибори, за умови, якщо 2 
рази поспіль Конференція мешканців Студмістечка не 
збирається, через відсутність кворуму. 

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.

Додати: Стаття 38 
10. Кількість представників від студентів Університе-
ту до КТК Університету розподіляється між факульте-
тами та інститутом пропорційно кількості студентів, 
що навчаються на факультеті/інституті, за квотами, 
які розподіляє ЦВК студентів. Квоти визначаються за 
формулою: 
ni = (n/N) × P, де 
ni – кількісСтаття 38 
6. У разі якщо кількісний склад делегатів Конференції 
мешканців Студмістечка від конкретного гуртожитку 
зменшився більше ніж на 50%, проводяться проміжні 
вибори, кількість делегатів, які обираються дорівню-
ють, кількості тих, хто склав повноваження. Вибори 
не проводяться, якщо до закінчення строку повнова-
жень делегатів Конференції мешканців гуртожитків 
Студмістечка залишається менше 3 місяців. ЦВК сту-
дентів може призначити вибори, за умови, якщо 2 
рази поспіль Конференція мешканців Студмістечка не 
збирається, через відсутність кворуму. ть Представ-
ників від структурного підрозділу; 
n – кількість студентів, що навчаються в структурно-
му підрозділі; 
N – кількість студентів, що навчаються в Університе-
ті; 
P – загальна кількість Представників, що визначає-
ться згідно Розділом I цього Положення.

З метою підвищення коректності термінології у пун-
ктах Положення пропонуються дані зміни.
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Вибори Голови Студентської ради Студмістечка 
Квітень 
Вибори голів студентських рад гуртожитків Студмі-
стечка 
Квітень

Вибори Голови Студентської ради Студмістечка 
Травень 
Вибори голів студентських рад гуртожитків Студмі-
стечка 
Травень

З метою підвищення ефективності роботи ЦВК сту-
дентів та зручності для суб'єктів виборчого процесу 
пропонуються такі зміни

Вибори делегатів до Конференції мешканців Студмі-
стечка 
Жовтень 
Вибори делегатів до конференцій мешканців гурто-
житків Студмістечка  
Жовтень

Вибори делегатів до Конференції мешканців Студмі-
стечка 
Листопад 
Вибори делегатів до конференцій мешканців гурто-
житків Студмістечка  
Листопад

З метою підвищення ефективності роботи ЦВК сту-
дентів та зручності для суб'єктів виборчого процесу 
пропонуються такі зміни

Додати: 
Ст.33, ч.6
«Суттєве порушення регламенту проведення дебатів 
суб’єктами виборчого є підставою для їх притягнення 
до відповідальності у встановленому рішенням ЦВК 
студентів порядку.»

З метою підвищення ефективності роботи ЦВК сту-
дентів пропонуються такі зміни

Ст. 37 ч.2. 
У разі, якщо кількісний склад делегатів КСУ від від-
повідного факультету/інституту зменшився більше 
ніж на 50%, проводяться проміжні вибори. Кількість 
делегатів, які обираються, дорівнюють кількості тих, 
хто склав повноваження. Вибори не проводяться, 
якщо до закінчення строку повноважень делегатів 
КСУ залишається менше 1 місяця. 

Ст. 38 ч.2. 
У разі, якщо кількісний склад делегатів КСУ від від-
повідного факультету/інституту зменшився більше 
ніж на 50%, проводяться проміжні вибори. Кількість 
делегатів, які обираються, дорівнюють кількості тих, 
хто склав повноваження. Вибори не проводяться, 
якщо до закінчення строку повноважень делегатів 
КСУ залишається менше ніж 3 місяці. 

У зв'язку з особливостями регулярності скликання 
КСУ Комісія вважає за доцільне збільшити період, за 
якого не проводяться вибори делегатів до КСУ від 
студентів факультетів та інститутів, адже це не об-
ґрунтовано з точки зори використання ресурсів сту-
дентського самоврядування для проведення промі-
жних виборів дедегатів до КСУ від студентів факуль-
тетів та інститутів

ДОДАТИ: 

Ст.3 ч.4 "До складу ЦВК студентів не можуть входити 
кандидати, які балотуються на виборах, які організо-
вує ЦВК студентів, співробітники структурного під-
розділу Університету, дійсні члени органів студент-
ського самоврядування Університету."

З метою усунення будь-яких підстав для упереджено-
сті членів виборчих комісій, тиску, впливу на комісію 
пропонується дана правка. 
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Ст. 13 ч.3 п.4) 

відсутність на більше ніж 50% засідань без поважних 
причин.

Ст. 14 ч.3 п.4) 
відсутність на більше ніж 50% засідань без поважних 
причин протягом 3 місяців навчального процесу в 
Університеті;

З метою підвищення ефективності роботи ЦВК сту-
дентів пропонуються такі зміни. 

ДОДАТИ 

Ст. 29 ч.2 п.3 
«недотримання умов ч. 19 та ч. 20 статті 24 цього По-
ложення.»

З метою конкретизації даної частини пропонується 
внести такі зміни до даної частини Положення. 

ДОДАТИ 
Ст. 17 ч.8.  
До складу ВКС структурного підрозділу не можуть 
входити кандидати, які балотуються на виборах, які 
організовує відповідна ВКС, співробітники стру-
ктурного підрозділу Університету, дійсні члени ор-
ганів студентського самоврядування Університету.

З метою усунення будь-яких підстав для упереджено-
сті членів виборчих комісій, тиску, впливу на комісію 
пропонується дана правка. 
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