
 

Ця редакція затверджена 

Конференцією студентів 

КНУ імені Тараса Шевченка 

за Протоколом № 7 від 02.11.2020 

Головуюча Конференції 

 

…………………… М.В. Мицюк 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про контрольно-наглядову діяльність студентів 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

Зміст  

Преамбула…………………………………………………………………………………….. 2 

Розділ І. Загальні положення………………………………………………………………. 2 

Розділ ІІ. Склад Комісії……………………………………………………………………… 4 

Розділ ІІІ. Наглядова діяльність…………………………………………………………… 6 

Розділ IV. Розгляд скарг……………………………………………………………………. 8 

Розділ V. Оскарження рішень Комісії…………………………………………………….. 14 

Розділ VІ. Офіційне тлумачення…………………………………………………………... 17 

Перехідні положення………………………………………………………………………... 17 

 

 

 



 - 2 - 

Конференція студентів Університету, 

БУДУЧИ ВІДДАНОЮ принципам демократичного суспільства, законности й уваги до 

прав та інтересів кожної особи, 

БЕРУЧИ ДО УВАГИ необхідність забезпечення належного механізму стримувань і 

противаг у системі органів студентського самоврядування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (надалі – «Університет»), 

ВИЗНАЮЧИ ВАЖЛИВІСТЬ формування єдиної незалежної контрольно-наглядової 

інституції в системі органів студентського самоврядування, 

сьогодні, 20 серпня 2020 року, ухвалює, затверджує та визнає обов’язковим це 

Положення, покликане врегулювати порядок і наслідки здійснення Контрольно-ревізійною 

комісією студентів Університету (надалі – «Комісія») її повноважень.   

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

§1. Правовий статус Комісії 

(1) Комісія є колегіальним контрольно-наглядовим органом студентського 

самоврядування, що підконтрольний і підзвітний Конференції студентів Університету.  

§2. Застосовне право 

(1) У своїй діяльности Комісія керується Конституцією та законодавством України, 

іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, актами органів 

студентського самоврядування, актами Комісії (надалі – «застосовне право»).  

(2) Також Комісія за потреби з метою подолання розбіжностей або прогалин у 

застосовному праві, або в цілях його тлумачення субсидіарно застосовує, зокрема, 

але не виключно: 

(а) міжнародне та іноземне право, належним чином визнані в Україні, 

(б) висновки судів загальної юрисдикції України, Конституційного Суду України, 

Європейського суду з прав людини, висновки інших компетентних інституцій, 

які є обов’язковими відповідно до законодавства України, 

(в) аналогію закону й аналогію права, 

(г) доктринальні відомості.  

§3. Засади діяльности Комісії 

(1) Комісія діє на засадах: 

(а) верховенства права, 

(б) справедливости, розумности та пропорційности, 

(в) найбільшого правомірного сприяння інтересам студента, 

(г) недопущення дискримінації,  

(д) гласности,  

(е) підконтрольности й підзвітности Конференції студентів Університету.  

§4. Компетенція Комісії 

(1) До компетенції Комісії входить: 
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(а) здійснення нагляду за дотриманням органами студентського самоврядування 

Університету норм застосовного права, 

(б) розгляд скарг на дії, бездіяльність, акти та/або рішення органів студентського 

самоврядування Університету, 

(в) вжиття засобів реагування, визначених цим Положенням, 

(г) офіційне тлумачення актів Конференції студентів Університету,  

(д) визначення символіки, офіційного інформаційного ресурсу та офіційного 

контакту Комісії, обрання Заступника Голови та Секретаря Комісії, визначення 

їхньої компетенції, 

(е) інші повноваження, визначені за цим Положенням або надані відповідно до 

рішення Конференції студентів Університету. 

(2) Компетенція Комісії визначається виключно нормами цього Положення й окремими 

актами Конференції студентів Університету, які не суперечать нормам цього 

Положення.  

§5. Правове значення рішень і висновків Комісії 

(1) Рішення та висновки Комісії, ухвалені відповідно до цього Положення, є 

обов’язковими для органів студентського самоврядування Університету з дня 

набрання ними чинности.  

(2) Питання, одного разу розглянуті Комісією, не підлягають повторному розгляду, крім 

випадків, якщо Комісія за власним переконанням вважатиме за потрібне змінити або 

доповнити свої рішення / висновки, виходячи з наявних обставин.  

§6. Подолання колізій 

(1) У разі розбіжностей між нормами цього Положення та інших актів органів 

студентського самоврядування Університету норми цього Положення матимуть 

перевагу.  

(2) У разі невідповідности окремих норм цього Положення чинному законодавству 

України такі норми не діятимуть, і лише в частині таких невідповідностей.  

§7. Гласність діяльности Комісії 

(1) Засідання Комісії є відкритими для відвідування студентами, працівниками та 

представниками адміністрації Університету, іншими особами. Повідомлення про 

дату, час, місце й орієнтовний порядок денний і режим доступу засідання Комісії 

підлягають опублікуванню на офіційному інформаційному ресурсі Комісії не пізніше, 

ніж за 24 години до його початку.  

(2) Засідання, що стосуються вирішення виключно внутрішньоорганізаційних питань 

діяльности Комісії або офіційного тлумачення, консультаційні зустрічі, зустрічі в 

рамках мирного врегулювання, а також закриті наради для ухвалення рішень по суті 

скарг проводяться в закритому режимі.  

(3) Комісія вправі проводити також у закритому режимі засідання з розгляду скарг у 

зв’язку з перешкоджанням присутніми особами провадженню Комісії діяльности в 

порядку, визначеному цим Положенням. Вступна й резолютивна частини рішень 

Комісії по суті скарг у будь-якому разі проголошуються в засіданні Комісії публічно.  

(4) Повний текст рішень та ухвал Комісії по суті скарги, висновків Комісії з питань 

офіційного тлумачення та рішень Комісії з внутрішньоорганізаційних питань 
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(протоколи) підлягає опублікуванню на офіційному інформаційному ресурсі Комісії 

протягом п’яти робочих днів з моменту їх ухвалення та є чинними з моменту їх 

офіційного опублікування. У разі попереднього опублікування на офіційному 

інформаційному ресурсі Комісії вступної та резолютивної частин рішення Комісії таке 

рішення набирає чинности з моменту такого опублікування.  

(5) В актах Комісії, які підлягають опублікуванню на офіційному інформаційному ресурсі 

Комісії, приховуються реквізити документів, що посвідчують статус студента 

Університету, а також інша інформація, яка вважається конфіденційною та/або 

підлягає охороні відповідно до застосовного права. За клопотанням студента 

Університету в актах Комісії, які підлягають опублікуванню на офіційному 

інформаційному ресурсі Комісії, приховується його ім’я.  

(6) Комісія щороку звітує про основні показники своєї діяльности шляхом опублікування 

на своєму офіційному інформаційному ресурсі відповідного звіту. Конференція 

студентів Університету у присутности Голови Комісії розглядає такий звіт і формує 

висновок щодо оцінки діяльности Комісії за відповідний період. При цьому 

Конференція студентів Університету може зажадати пояснень від Голови Комісії.  

§8. Робоча мова Комісії 

(1) Робочою мовою діяльности Комісії є державна мова України.  

(2) За потреби студенти Університету вправі користуватися послугами перекладача, 

обраного ними самостійно, за умови попереднього надання Комісії письмового 

афідевіту про довіру такому перекладачеві.  

§9. Ухвалення рішень Комісії 

(1) Рішення Комісії з внутрішньоорганізаційних питань (протоколи) ухвалюються за 

результатами відкритого голосування в засіданні Комісії простою більшістю голосів 

присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів ухваленим є рішення, 

підтримане Головою Комісії.  

(2) Рішення Комісії по суті скарги ухвалюються за результатами обговорення шляхом 

досягнення консенсусу. Якщо досягнення консенсусу не є можливим, ухваленою є 

пропозиція Голови Комісії. Якщо на ухваленні певного рішення одностайно 

наполягають 50%+1 член Комісії, воно вважається ухваленим.  

(3) Рішення Комісії, ухвалені в порядку, передбаченому частинами 1-2 цього параграфу, 

підписуються спільно Головою Комісії та Секретарем Комісії, а в разі відсутности 

будь-якого з наведених підписантів – спільно всіма присутніми членами Комісії.  

(4) Інші рішення Комісії ухвалюються й підписуються в порядку, визначеному Комісією.   

 

Розділ ІІ. СКЛАД КОМІСІЇ 

§10. Обрання членів Комісії 

(1) За рішенням Конференції студентів Університету до Комісії можуть бути обрані 

студенти Університету, які на момент обрання не входять до складу будь-яких органів 

студентського самоврядування Університету (крім представницьких) і виборчих 

комісій студентів.  

(2) Конференція студентів Університету обирає з числа членів Комісії Голову Комісії. 

Комісія обирає з членів Комісії Заступника Голови та Секретаря Комісії. Член Комісії 

не вправі обіймати понад одну посаду в Комісії.  
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(3) Строк повноважень члена Комісії складає один календарний рік з дня його обрання, 

не враховуючи такий день.  

(4) Мінімальний склад Комісії складає три особи.  

(5) Для набуття статусу кандидата на посаду члена Комісії студент має до початку 

засідання Конференції студентів Університету, до порядку денного якого включено 

питання про обрання складу Комісії, подати Головуючому Конференції студентів 

Університету такі документи:  

(а) клопотання про обрання до складу Комісії,  

(б) афідевіт щодо дотримання вимог несумісництва, вказаних у частині 1 цього 

параграфу вище,  

(в) копію документа, що посвідчує статус студента Університету.  

(6) Висунення кандидатур відповідно до частини 5 цього параграфу, розпочинається не 

пізніше, ніж за десять (10) календарних днів до дати проведення відповідного 

засідання Конференції студентів Університету, про що на офіційному 

інформаційному ресурсі Конференції студентів Університету розміщується 

повідомлення.  

(7) Кандидати на посаду членів Комісії вправі виголосити промову на засіданні 

Конференції студентів Університету, до порядку денного якого включено питання про 

обрання складу Комісії, або подати аналогічне письмове звернення.  

§11. Припинення повноважень члена Комісії 

(1) Повноваження члена Комісії припиняються без будь-яких додаткових дій або рішень 

у день, наступний за днем завершення строку його повноважень, визначеного цим 

Положенням. 

(2) Підставами для дострокового припинення повноважень члена Комісії є виключно: 

(а) власна ініціатива члена Комісії, 

(б) систематичне невиконання обов’язків за посадою або доручень посадових осіб 

Комісії, 

(в) відсутність члена Комісії на понад 50% засідань Комісії протягом двох місяців 

навчального процесу в Університеті, 

(г) встановлення факту входження члена Комісії до виконавчих органів 

студентського самоврядування Університету після його обрання на момент або 

після його обрання до складу Комісії, 

(д) аморальна або така, що не відповідає нормам і принципам Етичного кодексу 

університетської спільноти Університету, поведінка.  

(3) Рішення про дострокове припинення повноважень члена Комісії на підставі пункту А 

частини 2 цього параграфу вище невідкладно, але не пізніше, ніж через два робочих 

дні з моменту надходження відповідної заяви, ухвалює Комісія.  

(4) Рішення про дострокове припинення повноважень члена Комісії на підставі пунктів  

Б-Д частини 2 цього параграфу вище ухвалює Конференція студентів Університету 

за поданням Голови Комісії або Голів, або делегатів до Конференції студентів 

Університету не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня надходження такого 

подання.  
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(5) Якщо внаслідок ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень члена 

Комісії оновлений склад Комісії є меншим за передбачений цим Положенням 

мінімальний склад Комісії, Голова Комісії невідкладно звертається до Головуючого 

Конференції студентів Університету, який не пізніше, ніж через п’ять робочих днів з 

моменту надходження звернення, скликає позачергове засідання Конференції 

студентів Університету для обрання необхідної кількости членів Комісії.  

§12. Кворум  

(1) Засідання Комісії є повноважним у разі присутности на ньому п’ятдесяти відсотків 

членів Комісії.  

§121. Відводи й упередженість 

(1) До членів Комісії не застосовуються ні відводи, ані самовідводи. 

(2) Упереджена поведінка члена Комісії в рамках розгляду скарги може становити 

підставу для дострокового припинення його повноважень згідно з пунктом Д  

частини 2 §11 цього Положення. Згадане питання розглядатиметься Конференцією 

студентів Університету, виходячи з презумпції добросовісної поведінки члена Комісії.  

(3) Упереджена поведінка члена Комісії в рамках розгляду скарги ipso facto на становить 

підстави для оскарження ухваленого Комісією рішення.  

 

Розділ ІІІ. НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

§13. Наглядова діяльність Комісії 

(1) Комісія здійснює нагляд за дотриманням органами студентського самоврядування 

Університету норм застосовного права (надалі – «нагляд»), для чого, зокрема: 

(а) звертається із запитами до органів студентського самоврядування 

Університету та виборчих комісій студентів, 

(б) проводить дво- та багатосторонні консультаційні зустрічі.  

§14. Запит Комісії 

(1) Комісія вправі за власним запитом витребувати в органів студентського 

самоврядування Університету та виборчих комісій студентів документи та відомости 

(інформацію), які наявні в їхньому розпорядженні відповідно до їхньої компетенції, і 

ставити питання, пов’язані з ними :  

(а) для здійснення нагляду з конкретного питання (у конкретній сфері) діяльности 

таких органів, 

(б) у рамках розгляду скарги.  

(2) У запиті Комісія зазначає: 

(а) дату складення запиту, 

(б) повне найменування органів студентського самоврядування Університету 

та/або виборчих комісій студентів, яким адресовано запит, 

(в) підставу складення запиту відповідно до частини 1 цього параграфу вище, 

(г) перелік документів та/або відомостей (інформації), які підлягають 

витребуванню, з наведенням відомих (наявних) реквізитів та/або кола питань, 
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врегульованих / відображених за цими документами та/або відомостями 

(інформацією), 

(д) перелік питань, що ставляться Комісією, 

(е) термін надання відповіді на запит, 

(ж) порядок оскарження запиту, 

(з) підпис уповноваженої посадової особи Комісії.  

(3) Запит надсилається на офіційний контакт органу студентського самоврядування 

Університету / виборчої комісії студентів, яким адресовано запит.  

(4) Якщо запит надіслано після 14 год. 00 хв. за київським часом протягом робочого дня 

або протягом вихідного, неробочого або святкового дня, такий запит вважається 

надісланим на наступний робочий день з дня фактичного відправлення.  

(5) Якщо запит надіслано в період проведення планових заходів семестрового контролю 

(крім ліквідації академічної заборгованости), визначений адміністрацією 

Університету, такий запит вважається надісланим на наступний день після 

завершення такого періоду.  

§15. Відповідь на запит  

(1) Органи студентського самоврядування Університету / виборчі комісії студентів, яким 

адресовано запит Комісії, зобов’язані надати на нього відповідь до 17 год. 00 хв. 

п’ятого робочого дня з дня надіслання запиту Комісії, враховуючи день надіслання 

запиту Комісією.  

(2) Відповідь на запит надається в електронному вигляді за офіційним контактом Комісії.  

(3) Строк на подання відповіді на запит на підставі вмотивованого клопотання органу 

студентського самоврядування Університету / виборчої комісії студентів, яким 

адресовано запит, за рішенням уповноваженої особи Комісії може бути подовжено, 

проте не більш як на п’ять робочих днів, з підстав обставин дії непереборної сили, що 

унеможливили вчасне надання відповіді на запит таким органом студентського 

самоврядування Університету / виборчою комісією студентів.  

(4) Не можуть розглядатися як обставини дії непереборної сили, згадані у частині 3 цього 

параграфу вище, недоліки організації роботи органу студентського самоврядування 

Університету / виборчої комісії студентів або комунікації між їхніми посадовими 

особами.  

(5) Відповідь на запит має містити: 

(а) дату складення відповіді на запит, 

(б) реквізити запиту, на який надається відповідь, 

(в) повне найменування органу студентського самоврядування Університету / 

виборчої комісії студентів, які надають відповідь на запит, 

(г) вичерпний, належний і достовірний виклад усієї інформації й перелік усіх 

документів, що підлягають наданню, 

(д) вичерпні, належні й достовірні відповіді на кожне питання, поставлене в запиті 

Комісією, 

(е) посвідчені копії всіх документів, що підлягають наданню, долучені як додатки 

до відповіді на запит, 
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(ж) підпис голови (керівника) органу студентського самоврядування Університету, 

яким надається відповідь на запит, або іншої уповноваженої посадової особи, 

яка діє на підставі доручення (яке надається в додатку до відповіді до звіту).  

§16. Консультаційні зустрічі 

(1) Консультаційні зустрічі з представниками органів студентського самоврядування 

проводяться за ініціативою Комісії в разі, якщо Комісією встановлено можливість 

істотного вдосконалення організації роботи органів студентського самоврядування 

Університету без виявлення порушень застосовного права.  

(2) Коло осіб, запрошених на консультаційну зустріч, порядок денний, дата, час і місце 

проведення консультаційної зустрічі визначається Комісією за погодженням із 

запрошеними особами.  

 

Розділ IV. РОЗГЛЯД СКАРГ 

§17. Право на подання скарги 

(1) Студент Університету вправі подати до Комісії скаргу на дії, бездіяльність, акти та/або 

рішення, якими порушено норми застосовного права та/або законні інтереси такого 

студента, вчинені / ухвалені: 

(а) органами й посадовими особами студентського самоврядування Університету 

або 

(б) органами й посадовими особами адміністрації Університету.  

§18. Загальне провадження 

(1) Скарги з питань, визначених пунктом А частини 1 §17 цього Положення, підлягають 

розгляду Комісією в порядку, передбаченому цим Положенням (надалі – «загальне 

провадження»).  

(2) За результатом розгляду скарги в загальному провадженні Комісія ухвалює 

обов’язкове рішення, яке може бути переглянуте Конференцією студентів 

Університету в порядку, визначеному цим Положенням.  

(3) Сторонами в загальному провадженні є скаржник і відповідач. Допускається подання 

скарги декількома скаржниками та/або щодо дій, бездіяльности, актів та/або рішень 

декількох відповідачів. 

(4) Якщо Комісією самостійно виявлено порушення норм застосовного права органами 

або посадовими особами студентського самоврядування Університету, Комісія 

наділяється повноваженнями скаржника.  

§19. Спеціальне провадження 

(1) Скарги з питань, визначених пунктом Б частини 1 §17 цього Положення, підлягають 

розгляду (надалі – «спеціальне провадження») об’єднаною колегією, до складу якої 

входять:  

(а) троє членів Комісії, визначені Комісією,  

(б) троє представників адміністрації Університету, які не входять до структурного 

підрозділу Університету, у якому діє орган / працює посадова особа, щодо дій, 

бездіяльности, актів та/або рішень яких подано скаргу, а також 

(в) Головуючий Конференції студентів Університету.  
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(2) Об’єднана колегія обирає ad hoc голову та секретаря об’єднаної колегії, визначає 

порядок ухвалення та підписання актів об’єднаної колегії.  

(3) За результатом розгляду скарги у спеціальному провадженні об’єднана колегія 

формує подання до уповноважених посадових осіб адміністрації Університету про 

вжиття щодо посадових осіб Університету дисциплінарних стягнень, передбачених 

застосовним правом. Таке подання має бути враховане при вирішенні 

уповноваженими особами адміністрації Університету питання про вжиття щодо 

посадових осіб Університету дисциплінарних стягнень.  

(4) До спеціального провадження застосовуються тільки ті норми цього Положення, що 

не суперечать іншим нормам застосовного права, зокрема, щодо повноважень 

посадових осіб адміністрації Університету та трудового законодавства.  

 

§20. Представництво 

(1) Студент Університету представляє себе перед Комісією самостійно або через 

дієздатного представника, який є студентом Університету, володіє робочою мовою 

Комісії та діє на підставі письмової довірености, виданої студентом і посвідченої 

керівником (головою) виконавчого органу студентського самоврядування 

Університету або будь-якого структурного підрозділу Університету, або іншою 

уповноваженою особою відповідно до застосовного права. Недієздатного або 

обмежено дієздатного студента Університету вправі представляти перед Комісією 

його законний представник.  

(2) Орган студентського самоврядування Університету перед Комісією представляє 

керівник (голова) відповідного органу студентського самоврядування або інша 

посадова особа цього органу студентського самоврядування за його письмовим 

дорученням, виданим у рамках його повноважень.  

(3) Посадова особа органу студентського самоврядування Університету представляє 

себе перед Комісією в порядку, передбаченому частиною 1 цього параграфу вище.  

§21. Докази 

(1) У рамках провадження як докази застосовуються переважно, проте не виключно, 

документи та показання свідків.  

(2) У рамках провадження Комісією враховуються виключно ті докази, що ухвалені в 

належному порядку та відповідають вимогам належности, допустимости й 

вірогідности, визначеним нормами застосовного права.  

(3) Показання свідків подаються до Комісії у вигляді письмового афідевіту, підписаного 

свідком. Показання свідків не можуть враховуватися для встановлення фактів й 

обставин, які відповідно до застосовного права мають посвідчуватися (мають бути 

вчинені) виключно у формі документа. Не враховуються показання свідків, щодо яких 

свідок не може назвати джерело своєї обізнаности, а також такі, що ґрунтуються на 

повідомленнях від інших осіб.  

§22. Вимоги до скарги 

(1) Скарга має містити: 

(а) дату її складення, 

(б) повне ім’я скаржника, номер його студентського квитка, його офіційний контакт 

для зв’язку електронною поштою, 
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(в) повне найменування відповідача, його офіційний контакт, 

(г) виклад фактів й обставин, що становлять порушення, з посиланням на докази, 

які їх підтверджують, 

(д) зазначення, які саме права та/або законні інтереси скаржника порушено, з 

посиланням на норми застосовного права, 

(е) зазначення заходів реагування, про вжиття яких скаржник просить Комісію,  

(ж) клопотання про залучення заінтересованих осіб, витребування доказів, інші 

клопотання – якщо скаржник їх заявляє, 

(з) підпис скаржника / уповноваженої особи.  

(2) До скарги додаються: 

(а) копія документа, що посвідчує статус скаржника як студента Університету, 

(б) довіреність – якщо скаржник діє через представника, 

(в) докази на підтвердження фактів й обставин, що становлять порушення, та/або 

зазначення, де такі докази перебувають та/або в кого можуть бути витребувані.  

(3) Скарга може бути подана виключно з питань, прямо передбачених §17 цього 

Положення.  

(4) Скарга може бути подана протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, коли скаржнику 

стало відомо або мало стати відомо про оскаржувані дії, бездіяльність, акти та/або 

рішення, не враховуючи такий день. Скаржник вправі заявити вмотивоване 

клопотання про продовження строку на подання скарги.  

(5) Подання скарги з порушенням вимог, визначених цим параграфом, тягне за собою 

відмову у відкритті провадження.  

(6) Скарга надсилається скаржником з адреси електронної пошти, який у подальшому є 

офіційним контактом скаржника для цілей розгляду скарги, на офіційний контакт 

Комісії.  

(7) Якщо скаргу надіслано після 18 год. 00 хв. за київським часом протягом робочого дня 

або протягом вихідного, неробочого або святкового дня, така скарга вважається 

надісланою на наступний робочий день з дня фактичного відправлення.  

§23. Відкриття провадження  

(1) Не пізніше другого робочого дня з дня отримання скарги, не враховуючи такий день, 

Комісія розглядає скаргу та постановляє ухвалу, якою, залежно від дотримання при 

поданні скарги вимог, визначених §22 цього Положення, – відкриває провадження та 

призначає засідання з розгляду скарги або ж відмовляє у відкритті провадження, при 

чому така ухвала має містити: 

(а) дату її ухвалення, 

(б) номер провадження, найменування й посади сторін і заінтересованих осіб, 

склад Комісії, предмет скарги, 

(в) вмотивований висновок Комісії щодо прийнятності скарги. 

(2) В ухвалі про відкриття провадження Комісія вправі також: 

(а) за власною ініціативою або на підставі клопотання скаржника – залучити до 

розгляду скарги як заінтересованих осіб студентів, посадових осіб, органи 
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студентського самоврядування Університету та виборчі комісії студентів, якщо 

рішення за скаргою вплине або може вплинути на їхні права та законні інтереси 

або якщо вони володіють інформацією, яка є істотною для розгляду скарги, 

(б) за клопотанням скаржника – витребувати у відповідача або заінтересованої 

особи докази, які відповідні особи зобов’язані надані Комісії до початку 

засідання з розгляду скарги. 

(3) У разі постановлення ухвали про відкриття провадження:  

(а) Комісія призначає засідання з розгляду скарги не раніше, ніж на третій, але не 

пізніше, ніж на п’ятий робочий день з дня постановлення згаданої ухвали, не 

враховуючи його.  

(б) Комісія невідкладно після постановлення згаданої ухвали направляє скаргу й 

докази, надані скаржником, відповідачу й заінтересованим особам,  

(в) відповідач і заінтересовані особи вправі подати Комісії до початку засідання з 

розгляду скарги письмові пояснення й докази, що обґрунтовують їхню позицію 

з приводу скарги, 

(г) Комісія в разі отримання від відповідача та/або заінтересованих осіб письмових 

пояснень або доказів невідкладно направляє їх скаржникові. 

(4) Ухвала, згадана в частині 1 цього параграфу вище, невідкладно, у день її 

постановлення, надсилається сторонам і залученим заінтересованим особам за 

їхніми офіційними контактами, а також підлягає офіційному опублікуванню.  

(5) У разі, якщо провадження відкривається в порядку, визначеному частиною 4 §18 

цього Положення, відповідна ухвала має містити повне найменування відповідача й 

заінтересованих осіб, виклад виявлених порушень норм застосовного права, а також 

доказів, якими підтверджуються факти й обставини, що становлять порушення. Така 

ухвала прирівнюється до скарги.  

§24. Засідання з розгляду скарги  

(1) У засіданні з розгляду скарги Комісія: 

(а) вивчає скаргу, пояснення відповідача та заінтересованих осіб, заслуховує їхні 

додаткові аргументи, 

(б) перевіряє виконання ухвали Комісії про витребування доказів, 

(в) вивчає надані докази, доходить висновку щодо можливости їх врахування, 

(г) пропонує сторонам перейти до мирного врегулювання,  

(д) ставить уточнювальні питання, 

(е) ухвалює рішення по суті скарги.  

(2) Комісія здійснює розгляд скарги в межах фактів, доказів, обставин і клопотань, 

наведених сторонами й заінтересованими особами, крім випадків, якщо Комісією в 

рамках провадження виявлено інші порушення норм застосовного права. У такому 

разі, залежно від відповідача, Комісія доповнює скаргу або відкриває окреме 

провадження в порядку, встановленому частиною 4 §18 цього Положення.  

(3) У разі виявлення розбіжностей у фактах й обставинах, що встановлюються різними 

доказами, або необхідности встановити додаткові факти й обставини, що є істотними 

для розгляду скарги, Комісія без ухвалення рішення по суті скарги призначає 
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повторне засідання з розгляду скарги й витребовує своєю ухвалою додаткові докази, 

які мають бути надані до початку такого засідання.  

(4) Повторне засідання з розгляду скарги може бути призначене не раніше, ніж на третій, 

але не пізніше, ніж на п’ятий робочий день з дня проведення засідання з розгляду 

скарги, не враховуючи його. У повторному засіданні з розгляду скарги Комісія має 

ухвалити рішення по суті скарги.  

§25. Мирне врегулювання 

(1) За спільною згодою сторін Комісія вправі перейти до мирного врегулювання спору за 

скаргою, у рамках якого уповноважений представник Комісії виступає медіатором між 

сторонами та сприяє досягненню ними консенсусу шляхом проведення 

конфіденційних зустрічей сторін і Комісії.  

(2) Перехід до мирного врегулювання тягне за собою зупинення строків на розгляд 

скарги, передбачених цим Положенням. Мирне врегулювання не може тривати понад 

три зустрічі або протягом понад п’яти робочих днів.  

(3) За результатами проведення мирного врегулювання сторони укладають угоду про 

врегулювання, яка передбачає взаємні поступки сторін щодо предмету скарги та 

підлягає затвердженню ухвалою Комісії.  

(4) Якщо сторони не уклали угоду про врегулювання або вона передбачає спосіб 

врегулювання, що не відповідає нормам застосовного права або порушує права 

та/або законні інтереси студентів Університету, Комісія відмовляє у затвердженні 

такої угоди та призначає засідання з розгляду скарги.  

§26. Закриття провадження 

(1) Комісія своєю ухвалою за власною ініціативою або на підставі клопотання сторін 

закриває провадження в разі, якщо після відкриття провадження: 

(а) скаржник помер або діяльність відповідача (як органу студентського 

самоврядування або посади в ньому) припинено без правонаступництва,  

(б) оскаржуваний акт або рішення відповідача втратили чинність, оскаржувані дії 

або бездіяльність припинено, а наслідки їх ухвалення / вчинення не порушують 

права й законні інтереси скаржника, 

(в) скаржник подав до Комісії заяву про відмову від скарги, 

(г) сторонами укладено угоду про врегулювання.  

(2) Апеляційна колегія, без шкоди положенню частини 1 цього параграфу вище, також 

повноважна закрити провадження у справі в разі, якщо при розгляді заяви про 

оскарження рішення Комісії встановлено невідповідність скарги вимогам §22 

Положення. 

§27. Рішення Комісії 

(1) У рішенні по суті скарги Комісія зазначає: 

(а) дату його ухвалення, 

(б) номер провадження, найменування й посади сторін і заінтересованих осіб, 

склад Комісії, предмет скарги, 

(в) короткий виклад аргументів скаржника, відповідача й заінтересованих осіб, 
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(г) вмотивовані висновки щодо можливости врахування наданих доказів і 

встановлених фактів й обставин, після відкриття провадження,  

(д) вмотивовані висновки щодо врахування аргументів сторін і заінтересованих 

осіб, а також норм застосовного права, на які посилаються сторони й 

заінтересовані особи, та норм застосовного права, що насправді підлягають 

застосуванню, 

(е) вмотивоване й конкретизоване рішення про задоволення скарги, задоволення 

скарги частково або відмову в задоволенні скарги, 

(ж) рішення про вжиття заходів реагування, 

(з) спосіб і термін виконання рішення, 

(и) порядок його оскарження, 

(к) підписи уповноважених посадових осіб Комісії.  

(2) Рішення Комісії по суті скарги ухвалюється за результатами закритої наради, яка 

проводиться за відсутності сторін, заінтересованих осіб і будь-яких інших сторонніх 

осіб.  

(3) Вступна й резолютивна частини рішень Комісії по суті скарги підлягає публічному 

проголошенню в засіданні Комісії з розгляду скарги. 

(4) Рішення Комісії по суті скарги направляється сторонам за їхніми офіційними 

контактами невідкладно після опублікування на офіційному інформаційному ресурсі 

Комісії.  

§28. Заходи реагування 

(1) Як наслідок задоволення скарги Комісія вправі вжити один або декілька заходів 

реагування, передбачених у цьому вичерпному переліку: 

(а) визнати дії / бездіяльність відповідача неправомірними, 

(б) винести відповідачу та/або керівнику (голові) відповідача попередження, 

(в) визнати певне право скаржника або відсутність повноважень відповідача з 

певного питання, 

(г) винести відповідачу припис вчинити певні дії або утриматися від певних дій, 

(д) визнати неправомірним і скасувати акт / рішення відповідача, 

(е) відсторонити відповідача від виконання його повноважень з одночасним 

зверненням до Конференції студентів Університету про припинення його 

повноважень, яке має бути розглянуто впродовж п’яти робочих днів з дня 

ухвалення відповідного рішення Комісії.  

(2) Комісія вживає заходів реагування, які найбільш ефективно захищатимуть / 

відновлюватимуть порушені права та/або законні інтереси скаржника й найменше 

вплинуть на нормальний перебіг поточної діяльности відповідача, інших органів 

студентського самоврядування Університету й виборчих комісій студентів.  

(3) Захід реагування, передбачений пунктом Е частини 1 цього параграфу вище, може 

бути застосований Комісією виключно в разі: 

(а) допущення відповідачем не менше трьох порушень норм застосовного права, 

встановлених рішенням Комісії, які набрали чинности й не були переглянуті у 

відповідній частині Конференцією студентів Університету, або в інший 
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передбачений застосовним правом спосіб, протягом календарного півріччя, 

та/або 

(б) при невиконанні відповідачем припису вчинити певні дії або утриматися від 

певних дій, винесеного рішенням Комісії, яке набрало законної сили та не було 

переглянуте у відповідній частині Конференцією студентів Університету.  

(4) Повідомлення про вжиття Комісією заходів реагування підлягає опублікуванню на 

офіційному інформаційному ресурсі відповідача (органу студентського 

самоврядування Університету, до складу якого входить відповідач) не пізніше 

наступного робочого дня з дня опублікування відповідного рішення Комісії.  

 

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОМІСІЇ 

§29. Компетентний орган  

(1) Органом, до якого можуть бути оскаржені рішення Комісії, є Конференція студентів 

Університету. Заява про оскарження рішень Комісії направляється за офіційним 

контактом Конференції студентів Університету та розглядається Головуючим 

Конференції студентів Університету.  

(2) Не пізніше, ніж на другий день з дня надіслання заяви про оскарження рішень Комісії, 

не враховуючи його, Головуючий Конференції студентів Університету своєю ухвалою 

на основі випадкового вибору формує з числа делегатів Конференції студентів 

Університету, які не входять до складу виконавчих органів студентського 

самоврядування Університету та пройшли курс спеціальної підготовки з питань 

застосування норм цього Положення, ad hoc апеляційну колегію у складі трьох членів.  

(3) Делегат Конференції студентів Університету, включений до складу апеляційної 

колегії, не вправі відмовитися від участі в роботі такої апеляційної колегії, крім як з 

мотивів втрати ним статусу студента Університету та/або делегата Конференції 

студентів Університету на день постановлення ухвали про формування апеляційної 

колегії.  

(4) Повноваження апеляційної колегії припиняються з моменту офіційного опублікування 

висновку, сформованого за результатами розгляду заяви про оскарження рішення 

Комісії, для розгляду якої колегію було сформовано.  

(5) За потреби апеляційна колегія обирає з числа членів апеляційної колегії голову та 

секретаря.  

§30. Право на оскарження рішень Комісії 

(1) Рішення Комісії по суті скарги підлягає оскарженню скаржником або відповідачем, або 

заінтересованою особою з мотивів неправильного застосування Комісією норм 

застосовного права та/або неповного або неправильного з’ясування Комісією фактів 

та/або обставин, які є істотними для розгляду скарги, протягом п’яти робочих днів з 

моменту набрання чинности оскаржуваним рішенням, не враховуючи такий день.  

(2) Ухвала Комісії по суті скарги (тобто ухвала про відкриття провадження або про 

закриття провадження) підлягає оскарженню в порядку, визначеному частиною 1 

цього параграфу вище.  

(3) Запит Комісії підлягає оскарженню органами студентського самоврядування 

Університету / виборчими комісіями студентів, яким він адресований, виключно разом 

з пов’язаним з ним рішенням Комісії, яке передбачає вжиття заходів реагування щодо 
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таких органів студентського самоврядування Університету / виборчих комісій 

студентів.  

(4) Рішення Комісії з внутрішньоорганізаційних питань (протоколи) не підлягають 

оскарженню.  

§31. Заява про оскарження рішення Комісії 

(1) Заява про оскарження рішення Комісії має містити: 

(а) дату її складення, 

(б) реквізити оскаржуваного рішення Комісії, 

(в) повне ім’я / найменування сторін у провадженні, їхні офіційні контакти, 

(г) виклад підстав для оскарження рішення Комісії та фактичних обставин, які 

становлять такі підстави, з посиланням на оскаржуване рішення Комісії та 

норми застосовного права, 

(д) клопотання щодо змісту рішення Конференції студентів Університету по суті 

скарги, 

(е) підпис заявника / уповноваженої особи.  

(2) До заяви про оскарження рішення Комісії додаються: 

(а) копія документа, що посвідчує статус скаржника як студента Університету, 

(б) довіреність / доручення – якщо скаржник діє через представника, 

(в) скарга, яка розглядалася Комісією, з додатками до неї.   

(3) Подання заяви про оскарження рішень Комісії, складеної з порушенням вимог  

§§ 30-31 цього Положення, тягнуть за собою відмову у відкритті провадження.   

(4) Якщо заяву про оскарження рішень Комісії надіслано після 18 год. 00 хв. за київським 

часом протягом робочого дня або протягом вихідного, неробочого або святкового 

дня, така заява про оскарження вважається надісланою на наступний робочий день 

з дня фактичного відправлення.  

(5) Подання заяви про оскарження рішення Комісії не впливає на набрання чинности 

оскаржуваним рішенням Комісії й не зупиняє його виконання.  

§32. Порядок розгляду заяви про оскарження рішення Комісії 

(1) Апеляційна колегія переглядає рішення Комісії виключно в межах фактів, обставин, 

доказів і клопотань, зазначених у скарзі, проте без обмеження аргументами та 

клопотаннями, наведеними в заяві про оскарження рішення Комісії,, за правилами й 

у рамках повноважень, встановленими цим розділом, а з питань, прямо не 

врегульованих цим розділом – за правилами та в рамках повноважень Комісії, 

встановленими для загального провадження.  

(2) Призначення апеляційною колегією повторного засідання з розгляду скарги, а також 

залучення додаткових заінтересованих осіб і витребування доказів не допускається.  

(3) За результатом розгляду заяви про оскарження рішення Комісії апеляційна колегія 

формує висновок, який має відповідати вимогам до рішення Конференції студентів 

Університету по суті такої заяви, встановленим цим Положенням, а також 

невідкладно, у день його формування, публікує його на офіційному інформаційному 

ресурсі Конференції студентів Університету.  
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(4) Висновок апеляційної колегії є обов’язковим для врахування Конференцією студентів 

Університету в частині встановлених фактів й обставин.  

(5) Конференція студентів Університету впродовж п’яти робочих днів з дня офіційного 

опублікування висновку апеляційної колегії, не враховуючи таких день, на основі 

такого висновку ухвалює в загальному порядку, передбаченому для ухвалення актів 

/ рішень Конференції студентів Університету, рішення по суті заяви про оскарження 

рішення Комісії. 

§33. Рішення по суті заяви про оскарження рішення Комісії 

(1) У рішенні по суті скарги Конференція студентів Університету зазначає: 

(а) дату його ухвалення, 

(б) найменування сторін, склад Комісії, предмет скарги, 

(в) короткий виклад змісту оскаржуваного рішення Комісії, 

(г) короткий виклад аргументів заявника, викладених у заяві про оскарження 

рішення Комісії, а також норм застосовного права, на які посилаються сторони 

й заінтересовані особи, і норм застосовного права, що насправді підлягають 

застосуванню, 

(д) вмотивовані висновки щодо врахування аргументів заявника та встановлення 

фактів неправильного застосування Комісією норм застосовного права та/або 

неповного або неправильного з’ясування Комісією фактів та/або обставин, які 

є істотними для розгляду скарги, та висновки щодо їх врахування, 

(е) вмотивоване рішення по суті скарги, передбачене цим Положенням, 

(ж) термін і спосіб виконання рішення, 

(з) підписи Головуючого й Секретаря Конференції студентів Університету.  

(2) Конференція студентів Університету в рішенні по суті заяви про оскарження рішення 

Комісії вправі: 

(а) відмовити у відкритті провадження, 

(б) закрити провадження, 

(в) відмовити в задоволенні заяви про оскарження, підтвердити чинність 

оскаржуваного рішення Комісії, 

(г) задовольнити заяву про оскарження рішення Комісії, змінити оскаржуване 

рішення Комісії в певній частині, 

(д) задовольнити заяву про оскарження рішення Комісії, скасувати оскаржуване 

рішення Комісії, ухвалити інше рішення по суті скарги.  

(3) Рішення Конференції студентів Університету по суті заяви про оскарження рішення 

Комісії є остаточним, набирає чинности з дня опублікування на офіційному 

інформаційному ресурсі Конференції студентів Університету й не підлягає 

оскарженню. 

(4) У разі ухвалення рішення, передбаченого пунктом Д частини 4 цього параграфу 

вище:  

(а) скасоване рішення Комісії втрачає чинність з дня набрання чинности 

відповідним рішенням Конференції студентів Університету, 
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(б) Конференція студентів Університету в рішенні по суті заяви про оскарження 

рішення Комісії вирішує питання про поворот виконання скасованого рішення 

Комісії та відновлення первинного правового становища.  

 

Розділ VІ. ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ 

§34. Здійснення Комісією офіційного тлумачення 

(1) Комісія на звернення голови (керівника) виконавчого органу студентського 

самоврядування Університету або структурного підрозділу Університету протягом 

десяти робочих днів з дня звернення здійснює офіційне тлумачення чинних на 

момент звернення норм актів, ухвалених Конференцією студентів Університету, за 

умови обґрунтування наявности на момент звернення розбіжностей у застосуванні 

таких норм в аналогічних відносинах.  

(2) У разі встановлення Комісією відсутности підстав для звернення щодо офіційного 

тлумачення таке звернення вмотивованою ухвалою Комісії повертається заявнику.  

§35. Висновок Комісії з питань офіційного тлумачення 

(1) За результатом здійснення офіційного тлумачення Комісія формує висновок, 

обов’язковий для правозастосування органами студентського самоврядування 

Університету.   

(2) Висновок Комісії з питань офіційного тлумачення може бути змінений або скасований 

Конференцією студентів Університету в загальному порядку, передбаченому для 

ухвалення актів / рішень Конференції студентів Університету.  

 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(1) Це Положення набирає чинности через двадцять робочих днів з дня офіційного 

опублікування, не враховуючи такий день.  

(2) До дня набрання чинности цим Положенням: 

(а) усі органи студентського самоврядування Університету зобов’язані встановити 

свої офіційні контакти й офіційні інформаційні ресурси та повідомити про них 

Комісію, 

(б) Студентський парламент Університету спільно з Комісією проводить курс 

спеціальної підготовки з питань застосування норм цього Положення для всіх 

чинних делегатів Конференції студентів Університету, за підсумками якого 

видається відповідне свідоцтво.  

(3) Провадження, відкриті Комісією за скаргами, поданими до дня набрання цим 

Положенням чинности, здійснюються в порядку, чинному на момент їх подання.  

(4) До моменту повного виконання вимог підпункту Б пункту 2 цих Перехідних положень 

вище апеляційна колегія може бути сформована в порядку, передбаченому частиною 

2 §29 цього Положення, з делегатів Конференції студентів Університету, які письмово 

висловили свою згоду входити до такої колегії, а також не входять до складу 

виконавчих органів студентського самоврядування Університету. 

(5) Зміни й доповнення, які вносяться до цього Положення, набирають чинності через 

п’ять робочих днів з дня їхнього офіційного опублікування, не враховуючи такий день. 


