
 

 
ПРОТОКОЛ №12 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
від 15 лютого 2021 року 

 
Головуючий: Курка Максим Валерійович. 
Секретар: Нечепуренко Діана Віталіївна. 

  

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 
2. Затвердження порядку денного Конференції студентів Університету. 
3. Затвердження правок до положення про вибори студентів.  
4. Виборчий процес делегатів від студентства на вибори ректора. 
5. Затвердження правок у положення про ОСС. 
6. Різне. 
7. Закриття Конференції студентів Університету. 

 
1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 
Відповідно до наявності кворуму на засіданні (зареєстровано - 18 Голів до            

Конференції, 15 Голів Студрад гуртожитків та 13 делегатів від структурних          
підрозділів) Конференцією студентів Університету було прийнято рішення про        
відкриття засідання. 
 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 28. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 

 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
01601 м. Київ, вул. Володимирська, 60 

_________________________________________________________________________________________ 

   

 



«Не голосував» – 5. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 2. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 11. 
 
Більшістю голосів було прийнято рішення про відкриття засідання        
Конференції. 

2. Затвердження порядку денного Конференції студентів Університету. 

Головуючим Конференцією студентів Університету Куркою М.В. був       
запропонований порядок денний. 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» –29. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 4. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 2. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 11. 
  
Більшістю голосів було затверджено порядок денний. 

3. Затвердження правок до положення про вибори студентів. 
Головуючим КСУ Куркою М.В. було запропоновано затвердити       

запропоновані зміни до Положення про виборчий процес КНУ, які були          
обговорені на публічних читаннях 13.02. 
 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 26. 
«Проти» – 2 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 5. 

 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 



 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 9. 
  
За результатами голосування було прийнято рішення затвердити правки до         
Положення про виборчий процес КНУ. 
 
4. Виборчий процес делегатів від студентства на вибори ректора. 
Головуючим КСУ Куркою М.В. було запропоновано підтримати проведення        
ЦВК прискореного виборчого процесу представників від студентів на вибори         
ректора 17 березня 2021 року у зв’язку з пізно повідомленою квотою та            
короткими строками подання списків представників. 
 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 29. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 4. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 1. 
«Проти» – 1. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 12. 
 
Більшістю голосів було підтримано проведення прискореного виборчого       
процесу делегатів від студентства на вибори ректора.  
 

5. Затвердження правок у положення про ОСС. 
Після обговорення запропонованих правок у Положення про ОСС, які були          
опубліковані та додатково обговорені на публічних читаннях 13.02, членами         
Конференції було запропоновано винести на голосування формат голосування        
за правки. Секретарем Конференції студентів Університету Нечепуренко Д.В.        
було запропоновано голосувати за / проти прийняття всіх правок разом. 

 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 



Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» –17. 
«Проти» – 9. 
«Утримуюся» – 1. 
«Не голосував» – 6. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 1. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 8. 
 
Більшістю голосів було прийнято рішення голосувати за всі правки до          
Положення про ОСС разом. 

Головуючим КСУ Куркою М.В. було винесено на голосування затвердження         
всіх правок разом у Положення про ОСС. 

 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 17. 
«Проти» – 9. 
«Утримуюся» – 2. 
«Не голосував» – 5. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 2. 
«Утримуюся» – 1. 
«Не голосував» – 6. 
 
Більшістю голосів було затверджено правки до Положення про ОСС. 
 

6. Різне. 
Слухачем Конференції Ільїчовим А.І. було запропоновано звернутися до ЦВК         
щодо організації публічного обговорення протягом 14 календарних днів щодо         
розгляду питання про організацію електронного виборчого процесу.       

 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 



Головуючим КСУ Куркою М.В. було винесено на голосування дану         
пропозицію. 

 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 14. 
«Проти» – 4. 
«Утримуюся» – 4. 
«Не голосував» – 11. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 9. 
 
Більшістю голосів було прийняте рішення звернутися до ЦВК щодо проведення          
протягом 14 календарних днів публічного обговорення організації       
електронного виборчого процесу. 
 
Слухачем Конференції Ананьїним Д.С. було запропоновано внести правку до         
Регламенту про бюджет ОСС, а саме, змінити дату затвердження кошторисів на           
звітний рік з 15.02 на 28.02. Головуючим Конференцією Куркою М.В. була           
винесена на голосування дана пропозиція. 
 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 17. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 1. 
«Не голосував» – 15. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 1. 
«Не голосував» – 8. 
 
Більшістю голосів було затверджено зміни до Регламенту про бюджет ОСС та           
 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 



змінено дату затвердження кошторисів з 15.02 на 28.02. 

7. Закриття Конференції студентів Університету. 
Головуючим КСУ Куркою М.В. було винесено на голосування питання про          

закриття засідання КСУ 15 лютого 2021 року. 
 
Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 
«За» – 18. 
«Проти» – 1. 
«Утримуюся» – 1. 
«Не голосував» – 13. 
 
Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
«За» – 4. 
«Проти» – 0. 
«Утримуюся» – 0. 
«Не голосував» – 9. 
 
Більшістю голосів було прийнято рішення про закриття засідання КСУ. 
 
 
 
 

 

 
Секретаріат Конференції студентів Університету - Нечепуренко Д.В. 

 
 
Головуючий КСУ 

 
 

 
 
М.В. Курка 
 

 
 
Секретар КСУ 

 

 
 
Д.В. Нечепуренко 


