
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел./факс: (044) 239-34-98, (044) 521-32-74 

 

Офісу Президента України 

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11 

requests@apu.gov.ua 

Кабінету Міністрів України 

01008, м. Київ, вул. Грушевського 12/2 

 

Міністерству освіти і науки України 

01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 

ez@mon.gov.ua 

Голові Комітету Верховної Ради України 

 з питань освіти, науки та інновацій 

Бабаку Сергію Віталійовичу 

babak-s@rada.gov.ua 

 

Лист-звернення 

4 грудня 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (далі – Університет) відбувся другий тур виборів ректора Університету, в 

результаті яких кандидати Бугров В. А. та Вижва С. А. отримали 47,59% і 11,65% голосів 

від загальної кількості виборців, що становить 75,62% і 18,5% відповідно від кількості 

виборців, які взяли участь у голосуванні.  

Відповідно до пункту 3 статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Засновник 

(Міністерство освіти і науки України) укладає контракт з особою, яка набрала більше 50% 

голосів осіб, які мають право брати участь у виборах. 

В той же час, в пункті 501 методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, що затверджено 

Постановою Кабінету міністрів України №726 від  4 грудня 2014 про «Деякі питання 

реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”» в редакції від 19 травня 2020 

зазначено, що у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на 

виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 

За обставин викладеної колізії, враховуючи ймовірне призначення в.о. ректора на 

строк до призначення нової дати проведення виборів, цінуючи важливість забезпечення 

широкої довіри університетської спільноти до високої посади ректора Університету, 
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Будучи занепокоєним щодо подальшої долі Університету, Студентський парламент 

Університету просить: 

 розпочати наступний виборчий процес з обрання ректора Університету у 

найкоротший строк; 

 призначити в.о. ректора Університету кандидата, що отримав під час обох турів 

виборів найбільшу підтримку виборців, і цим заявляє свою підтримку 

запропонованого рішення за умови його ухвалення.  

 

З повагою,                              Студентський парламент Університету 


