
 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

01601 м. Київ, вул. Володимирська, 60 

_________________________________________________________________________________________ 

                                           

 

 

Головуючий: Курка Максим Валерійович. 

Секретар: Швець Артем Миколайович. 

                                                                         від 7 жовтня 2021 року 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

2. Затвердження порядку денного Конференції студентів 

Університету. 

3. Створення тимчасової комісії для внесення правок до 

Положення про вибори студентів (та Положення про ОСС) 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

4. Створення тимчасової комісії для внесення правок до 

Положення про опитування студентів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

5. Створення тимчасової комісії для створення Положення про 

студентське самоврядування ННІ ПУДС. 

6. Інше. 

7. Закриття Конференції студентів Університету. 

 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

   Відповідно до наявності кворуму на засіданні (зареєстровано – 17 Голів 

Студпарламентів до Конференції, 11 Голів Студрад гуртожитків та 5 

делегатів від структурних підрозділів) Конференцією студентів 

Університету було прийнято рішення про відкриття засідання. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 0. 



«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

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» – 20. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

  

Більшістю голосів було затверджено порядок денний. 

 

3. Створення тимчасової комісії для внесення правок до Положення 

про вибори студентів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Головою Конференції студентів Університету було попередньо 

запропоновано охочим долучитися до складу тимчасової комісії для 

внесення правок до Положення про вибори студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Бажання долучитися 



до складу комісії виявили такі студенти: Хміль Богдан, Гуменюк Іванна, 

Кирильцев Кирило, Каленський Володимир, Дудін Даніїл, Величко 

Данило, Дмитро Чернега та Ревякін Євген. Головуючий Конференції 

виставив на голосування питання про затвердження вищезгаданої комісії у 

складі 8-ми осіб. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 8. 

 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

  

За результатами голосування було затверджено тимчасову комісію для 

внесення правок до Положення про вибори студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у складі 8-ми осіб, в 

яку увійшли: Богдан Хміль, Іванна Гуменюк, Кирило Кирильцев, 

Володимир Каленський, Даніїл Дудін, Данило Величко, Дмитро Чернега 

та Євген Ревякін. Головуючим комісії затверджено єдиного кандидата, 

який висунув свою кандидатуру, Дмитра Чернегу. 

4. Створення тимчасової комісії для внесення правок до Положення 

про опитування студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Головою Конференції студентів Університету Куркою М. В. було 

попередньо запропоновано охочим долучитися до складу тимчасової 

комісії для внесення правок до Положення про опитування студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бажання 

виявило два студента: Каленський Володимир та Чернега Дмитро. 

Головуючий Конференції виставив на голосування питання про 



затвердження комісії у складі 2-х осіб. 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 19. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

За результатами голосування було затверджено тимчасову комісію для 

внесення правок до Положення про опитування студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у складі 2-х осіб: 

Каленського Володимира та Чернеги Дмитра. Головуючим комісії 

затверджено єдиного кандидата, який висунув свою кандидатуру, Дмитра 

Чернегу. 

5. Створення тимчасової комісії для створення Положення про 

студентське самоврядування ННІ ПУДС. 

У зв'язку зі створенням нового структурного підрозділу, Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі 

ННІ ПУДС), постала необхідність створення Положення про студентське 

самоврядування ННІ ПУДС. В.о. Голови Студентського парламенту ННІ 

ПУДС звернулась до Конференції із проханням розробити та затвердити 

Положення про ОСС ННІ ПУДС у зв’язку з відсутністю конференції 

студентів ННІ ПУДС. 

Утім, у ході обговорення означеного пункту порядку денного Головуючий 

Конференції зауважив, що Конференція за Положенням про ОСС КНУ не 

має повноважень приймати положення структурних підрозділів. Надійшла 

пропозиція внести відповідні правки до Положення про ОСС КНУ, аби 

Конференція могла діяти у правовому полі і брати участь у вирішенні 



даного питання. На підставі вищевказаних фактів спільним рішенням 

Конференції розгляд цього пункту було скасовано до внесення 

відповідних поправок. 

6. Різне. 

На ім’я Головуючого Конференції Курки М. В. надійшло письмове 

звернення Голови студентської ради 16-го гуртожитку КНУ. У даному 

зверненні Огородніков Юрій Володимирович заявив про складання своїх 

повноважень та попросив КСУ відкрити конкурс на посаду в.о Голови 

студентської ради 16-го гуртожитку.  

Окрім того, надійшло звернення студентки, мешканки 16-го гуртожитку 

Стеценко Анни Вадимівни, яка з першого липня виконувала функції 

Голови Студради 16-го гуртожитку. За інформацією отриманою у 

зверненні вона була призначена т.в.о. Голови Студради гуртожитку 

розпорядженням Голови Огороднікова Юрія Володимировича, з 1-го 

липня до 13-го липня, після чого на конференції мешканців гуртожитку 

призначена на посаду в.о. Голови Студради гуртожитку номер 16. Обидва 

призначення порушували Положення про ОСС КНУ, про що студентка не 

була свідомою. 

Розпорядження про призначення на посаду написано з порушенням 

п. 3.7.6. пп. 6 Положення про ОСС (у ньому не зазначено коректних 

строків, які займатиме студентка на посаді). Конференція мешканців 

гуртожитку ж не є легальною, адже немає жодних підтверджень факту 

обрання делегатів до відповідної конференції шляхом прямих таємних 

виборів. 

 

На основі викладених вище фактів та п. 2.1.22 Положення про ОСС КНУ 

Головуючий виставив на голосування питання про відкриття конкурсу на 

посаду в.о. Голови Студради 16-го гуртожитку. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 8. 



 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 3. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Постановили: Оголосити відкриття конкурсу на посаду виконуючого 

обов’язки Голови студентської ради 16-го гуртожитку. 

Оскільки на момент початку Конференції ніхто офіційно не обіймав 

посаду Голови Студради 16-го гуртожитку, на основі викладених вище 

фактів та п. 3.1.15 Положення про ОСС КНУ Головуючим було 

запропоновано призначити т.в.о. Голови Студради 16-го гуртожитку до 

моменту призначення в.о. Голови Студради 16-го гуртожитку. 

Бажання виявила лише присутня на Конференції мешканка 16-го 

гуртожитку Стеценко Анна Вадимівна. Головуючим було висунуто її 

кандидатуру на т.в.о. Голови студентської ради 16-го гуртожитку. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 7. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 2. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 3. 

 

Більшістю голосів Стеценко Анну Вадимівну затверджено т.в.о. Голови 

студради 16-го гуртожитку. 

 

 

 



7. Закриття Конференції студентів Університету. 

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

про закриття позачергового засідання КСУ 7 жовтня 2021 року. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 19. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 2. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 3. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про закриття засідання КСУ. 

 

 

 

Головуючий КСУ               

 

 

 

 

М.В. Курка 

 

 

Секретар КСУ 

 

  

А. М. Швець 

 

 

 


