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ПОЛОЖЕННЯ 

про електронні петиції 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення визначає порядок подання та розгляду електронної петиції, 
адресованої Студентському парламенту Університету, на підтримку якої зібрано не менш 
підписів студентів Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, ніж 
визначено цим положенням упродовж не більше місяця з дня її оприлюднення (далі - 
електронна петиція). 
1.2. Розгляд та погодження проекту рішення з питань, порушених в електронній петиції, 
здійснюється Студентським парламентом Університету у порядку, визначеному цим 
Положенням. 

 
 
II. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОЛОЖЕННІ 

 
1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

 

Верифікований студент – студент Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, що пройшов процедуру реєстрації у визначеному електронному боті в 
мессенджері телеграм. Він має змогу подати електронну петицію та проголосувати за будь- 
яку електронну петицію. 

 
Бот – це електронна програма в мессенджері телеграм, яка автоматизовано виконує 



допоміжні, інформаційні та авторизаційні функції та спрямована на діджиталізацію роботи. 
Вона використовується Студентським парламентом Університету в якості допоміжного 
ресурсу задля задоволення певних потреб СПУ. Дане положення зазначає, що мова йдеться 
про бота Тарас Шевченко (@SuperKNUbot). 

 

Модерація - це перевірка новоствореної петиції уповноваженою особою Студентського 
парламенту Університету на відповідність чинному законодавству, а також правилам, 
викладеним у цьому Положенні. 

 

Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення студентів Київського 
національного Університету імені Тараса Шевченка до Студентського парламенту 
Університету, яке здійснюється через електронного, визначеного цим положенням, в 
мессенджері телеграм щодо будь-якого питання, яке відноситься до компетенції 
Студентського парламенту Університету, Конференції студентів Університету у межах 
повноважень, визначених законами України та Положенням про студентське 
самоврядування. 

III. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 
 
3.1. Для створення електронної петиції до Студентського парламенту Університету її 
автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму через бота та викладає текст електронної 
петиції. 

 

Автор нової електронної петиції має дотримуватися таких правил щодо оформлення 
петиції: 

 

- авторизуватися в боті; 
 
- викласти суть електронної петиції, викласти свої пропозиції щодо вирішення порушеного 
питання та зазначити про очікуваний результат від реалізації електронної петиції; 

 

- вказати прізвище, ім'я, по батькові (за умовчанням вказуються реєстраційні дані); 
 

- вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію), а також адресу 
електронної пошти та контактний номер телефону; 

 

- надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора); 
 
- надати згоду обробку своїх персональних даних. 

 

3.2. Електронна петиція не може містити заклики до розформування органів 
студентського самоврядування, пропаганду агресії, насильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної та інших форм ворожнечі, заклики до вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси інших 
осіб, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, матеріали та висловлювання, 
які містять політичну агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну 



інформацію щодо третіх осіб. 
3.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної 
петиції. 
3.4. Текст електронної петиції оприлюднюється на визначених ресурсах Студентського 
парламенту Університету протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором 
(ініціатором) після проходження процесу модерації. 
3.5. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, 
може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 3.1 
цього Положення. 
3.6. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена. 

 

IV. ЗБІР ПІДПИСІВ 
 

4.1. Дата оприлюднення електронної петиції на визначених ресурсах Студентського 
парламенту є датою початку збору підписів на її підтримку. 
4.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію в боті. 
4.3. Через визначені ресурси Студентського парламенту обов'язково зазначаються дата 
початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які 
підписали електронну петицію. 
4.4. Електронна петиція, адресована Студентському парламенту Університету, 
розглядається за умови збору на її підтримку не менше 10% підписів студентів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка упродовж не більше місяця з дня 
оприлюднення такої електронної петиції або не менше 20% підписів студентів конкретного 
інституту або факультету, якщо петиція стосується винятково конкретного інституту або 
факультету упродовж місяця. 
4.5. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості 
голосів на свою підтримку розгляду не підлягає. 
4.6. Електронна петиція яка впродовж установленого строку набрала необхідну кількість 
підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості 
підписів надсилається Голові Студентського парламенту Університету для винесення 
питання петиції на розгляд засіданням Студентського парламенту Університету. 

 

V. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 
 

5.1. Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою 
підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня 
оприлюднення інформації про початок її розгляду. 
5.2. Голова Студентського парламенту Університету невідкладно, але не пізніше ніж 
через один робочий день після набрання необхідної кількості підписів на підтримку 
електронної петиції надає розпорядження щодо її розгляду на засіданні Студентського 
парламенту Університету. 
5.3. Студентський парламент Університету не пізніше ніж через десять робочих днів після 
початку розгляду електронної петиції приймає рішення щодо підтримки або непідтримки 
електронної петиції. 

 



У разі непідтримки електронної петиції наводиться обґрунтована відмова. 
 

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційних 
ресурсах Студентського парламенту Університету не пізніше наступного робочого дня після 
закінчення розгляду електронної петиції. 

 
5.4. У разі підтримки електронної петиції Студентський парламент Університету 
приступає до її втілення у найкоротший можливий термін. 
5.5. У випадку, якщо для реалізації петиції необхідне ухвалення відповідного рішення на 
Конференції студентів Університету, Голова Студентського парламенту Університету видає 
у дводенний період після підтримання петиції Студентським парламентом Університету 

розпорядження про скликання позачергового засідання Конференції студентів 
Університету. 
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