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ПРОТОКОЛ №18 

КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
від 4 червня 2021 року 

 
Головуючий: Курка Максим Валерійович. 

Секретар: Мельников Даніїл Олександрович  

 

 

Порядок денний: 

 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

2. Затвердження порядку денного Конференції студентів 

Університету. 

3. Обрання Секретаря Конференції студентів Університету. 

4. Розгляд ухвали №02-1 ad hoc Апеляційної колегії  

5. Розгляд клопотання делегата до Конференції Мамойлик В.О. від 

27.05.2021  

6. Розгляд правок до Положення про органи студентського 

самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка  
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7. Розгляд проєкту Положення про опитування студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

функціонування Департаменту соціологічних досліджень Студентського 

парламенту Університету 

8. Різне 

9. 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 10 делегатів від структурних 

підрозділів) Конференцією студентів Університету було прийнято рішення про 

відкриття засідання. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 23. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 12. 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 4. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 6. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про відкриття засідання 

Конференції. 
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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» –26. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 5. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 5.  

 

Більшістю голосів було затверджено порядок денний. 

 

3. Обрання Секретаря Конференції студентів Університету 

 

Головуючим КСУ Куркою М.В. було зазначено, що у зв’язку з втратою 

статуса Голови до Конференції Секретарем КСУ Мельниковим Д.О. з’явилася 

необхідність у обранні нового Секретаря КСУ.  
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Свою кандидатуру запропонувала делегат до Конференції Нечепуренко Д.В.  

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 27. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 4. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 6. 

Рішення було прийнято.  

 

За результатами голосування Секретарем Конференції студентів 

Університету обрано делегата до Конференції Нечепуренко Д.В. 

 

4. Розгляд ухвали №02-1 ad hoc Апеляційної колегії 

Ad hoc Апеляційна колегія, сформована відповідно до ухвали Головуючого 

КСУ №1, від 22 травня 2021 року, у складі пана Андрія В. Полешка, делегата від 

Інституту права, пані Маргарити О. Обухової, делегатки від факультету 

психології, і пані Марії О. Наумової, делегатки від ННЦ «Інститут біології і 

медицини», постановила своєю ухвалою №02-1 від 25 травня 2021 року 

рекомендувати КСУ відмовити у відкритті провадження за заявою Мамойлик 
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В.О.  

Головуючим запропоновано затвердити ухвалу №02-1 ad hoc Апеляційної 

колегії. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 2. 

«Утримуюся» – 2. 

«Не голосував» – 11. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 2. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 6. 

Рішення було прийнято.  

 

За результатами голосування вирішено затвердити ухвалу №02-1 ad hoc 

Апеляційної колегії 

 

5. Розгляд клопотання делегата до Конференції Мамойлик В.О. від 

27.05.2021  

Делегатом до Конференції Мамойлик В.О. було подано клопотання на ім’я 

Головуючого Конференції. У клопотанні зазначалося щодо ймовірних порушень 
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Контрольно-ревізійної комісії студентів та висловлено прохання щодо винесення 

на голосування Конференції питання щодо дострокового припинення 

повноважень усіх членів Контрольно-ревізійної комісії та початку процесу 

обрання нового складу такої комісії. 

Виступив Голова КРК Хміль Б.Є., який пояснив дії Контрольно-ревізійної 

комісії та зазначив, що клопотання не може бути розглянуте у зв’язку з його 

невідповідністю Положенню про контрольно-наглядову діяльність студентів.  

Головуючий Конференції підтримав позицію Голови КРК.  

 

6. Розгляд правок до Положення про органи студентського 

самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка  

 

Робочою групою на чолі з головою юридичного департаменту СПУ 

Мельниковим Д.О. запропоновано внести правки до Положення про органи 

студентського самоврядування в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка, які пройшли публічні слухання.  

На публічних слуханнях було висловлено дві позиції щодо правки до норми 

3.3.3. Положення про ОСС в КНУ. Головуючим запропоновано провести 

голосування за обидва варіанти та залишити один за результатами голосування.  

Варіант №1  

«3.3.3. Новообраний Голова СП факультету/інституту набуває повноважень 

з моменту складання ним присяги на відкритому засіданні Студентського 

парламенту факультету/інституту». 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 25. 
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«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 5. 

 

Варіант №2  

«3.3.3. Новообраний Голова СП факультету/інституту набуває повноважень 

з моменту складання ним присяги на відкритому засіданні Конференції студентів 

факультету/інституту». 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 2. 

«Проти» – 23. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 10. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 4. 

«Утримуюся» – 1. 
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«Не голосував» – 5. 

 

За результатами голосування вирішено залишити правку, визначену 

варіантом №1.  

 

Голосування за прийняття правок до Положення про органи студентського 

самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. Правки додаються.  

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 11. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 4. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 5. 

 

За результатами голосування вирішено прийняти правки до Положення про 

органи студентського самоврядування в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка.  
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7. Розгляд проєкту Положення про опитування студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

функціонування Департаменту соціологічних досліджень Студентського 

парламенту Університету 

Робочою групою юридичного департаменту СПУ було розроблено проєкт 

Положення про опитування студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. На публічних слуханнях до робочої групи доєдналися 

Каленський Володимир та Шевченко Артем. За їх участі розроблено проєкт 

Положення про опитування студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також функціонування Департаменту соціологічних 

досліджень Студентського парламенту Університету.  

Під час обговорення цього проєкту Каленський Володимир відповідав на 

питання членів Конференції. Було погоджено правки до проєкту. Головуючий 

Конференції запропонував проголосувати за прийняття цього Положення.  

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 22. 

«Проти» – 3. 

«Утримуюся» – 2. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 2. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 3. 

«Не голосував» – 5. 
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За результатами голосування вирішено прийняти Положення про 

опитування студентів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також функціонування Департаменту соціологічних досліджень 

Студентського парламенту Університету. 

 

8. Різне 

Виступ делегата до Конференції Фещенко І.О.  

Виступив делегат до Конференції Фещенко І.О., який доповів щодо 

несанкціонованої зміни логотипу офіційного інформаційного ресурсу 

Контрольно-ревізійної комісії на карту таро. Він запропонував Конференції 

виписати догану Голові КРК, проте було вирішено обмежитися усним 

попередженням.  

 

9. Закриття Конференції студентів Університету. 

Головуючим КСУ Куркою М.В. було винесено на голосування питання 

про закриття позачергового засідання КСУ від 4 червня 2021 року. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад гуртожитків: 

«За» – 23. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 12. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 
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«За» – 4. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 6. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про закриття засідання КСУ. 

 

 

 

Головуючий КСУ М.В. Курка 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар КСУ Д.О. Мельников  

 


