
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
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Розділ I. Студентське самоврядування Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби 

1.1. Загальні положення 

1.1.1. У Навчально-науковому інституті публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (далі – Інститут) діє студентське самоврядування, що є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Інституту та 

Університету.  

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів Інституту 

вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 

студентів, а також брати участь в управлінні Інститутом. 

1.1.2. Усі студенти Інституту мають рівні права, можуть обиратися та бути 

обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи, групи та комісії 

студентського самоврядування Інституту та Університету. 

1.1.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами Інституту 

безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

1.1.4. З припиненням особою навчання в Інституті припиняється її участь 

в органах студентського самоврядування Інституту в порядку, 

передбаченому Положенням про студентське самоврядування Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби. 

1.1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Інституту 

керуються законодавством, Статутом Університету, Положенням про 

студентське самоврядування Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та Положенням про студентське самоврядування 

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби. 

1.1.6. Органи студентського самоврядування Інституту базуються на 

принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 

3) рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 
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1.1.7. Всі органи студентського самоврядування Інституту є підзвітними 

Конференції студентів Університету. 

Виконавчі органи студентського самоврядування Інституту є підзвітними 

Конференції студентів Університету та Студентському парламенту 

Університету. 

1.2. Права та обов’язки органів студентського самоврядування 

Інституту 

1.2.1. Органи студентського самоврядування Інституту: 

1) беруть участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту», Статутом Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Положенням про студентське 

самоврядування Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Положенням про студентське самоврядування Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5) захищають права та інтереси студентів Інституту; 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

9) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

10) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Інституту, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 
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11) вносять пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського 

самоврядування Інституту та Університету, зокрема ставлять питання про 

внесення змін до Положення про студентське самоврядування Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка або про тлумачення 

його окремих пунктів; 

12) мають право оголошувати акції протесту; 

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту», Положенням про студентське самоврядування Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та Положенням про 

студентське самоврядування Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби. 

1.2.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’язані: 

1) захищати права та інтереси студентів, представляти їх у відносинах з 

Інститутом та Університетом; 

2) якісно виконувати завдання, покладені на органи студентського 

самоврядування Положенням про студентське самоврядування 

Університету і рішеннями Конференції студентів Університету та 

Положенням про студентське самоврядування Інституту і рішеннями 

Конференції студентів Інституту; 

3) дотримуватися вимог чинного законодавства України; 

4) виконувати рішення і доручення органів студентського самоврядування 

Університету та Інституту; 

5) запобігати, а в разі неможливості цього – фіксувати порушення 

працівниками Університету прав студентів, законодавства, Статуту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Положення про студентське самоврядування Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби та інших 

внутрішніх документів Університету і повідомляти про це органам 

студентського самоврядування Університету та Інституту, відповідним 

правоохоронним органам та посадовим особам. 

1.3. Фінансова основа та матеріально-технічне забезпечення 

студентського самоврядування Інституту 
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1.3.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, 

виділені Студентським парламентом Університету з бюджету 

студентського самоврядування Університету. 

1.3.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання завдань відповідно до мети діяльності та затверджених 

кошторисів. 

1.3.3. Органи студентського самоврядування Інституту публічно звітують 

про використання коштів не менше ніж один раз на рік перед 

Конференцією студентів Інституту та шляхом публікації звіту на 

офіційних інформаційних ресурсах студентського самоврядування 

Інституту. 

1.3.4. Адміністрація Університету та адміністрація Інституту мають 

всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування (шляхом надання приміщення, меблів, 

оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до 

мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних 

стендів тощо). 

1.4. Інформаційне забезпечення студентського самоврядування 

Інституту 

1.4.1. Для діяльності студентського самоврядування функціонують 

офіційні інформаційні ресурси: веб-сторінки, сторінки в соціальних 

мережах та електронна пошта студентського самоврядування. 

Перелік офіційних інформаційних ресурсів виконавчої гілки 

студентського самоврядування Інституту визначається розпорядженням 

Голови Студентського парламенту Інституту. 

Перелік офіційних інформаційних ресурсів представницької гілки 

студентського самоврядування Інституту визначається на першому 

засіданні Конференції студентів Інституту нового скликання простою 

більшістю голосів від кількості присутніх делегатів. 

1.4.2. Обов’язковому публікуванню на офіційних інформаційних ресурсах 

студентського самоврядування Інституту підлягають: 

1) оголошення про скликання органів студентського самоврядування 

Інституту; 
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2) оголошення щодо проведення виборів до органів студентського 

самоврядування Інституту; 

3) оголошення щодо проведення виборів делегатів від студентства для 

участі у громадському самоврядуванні Інституту та Університету; 

4) керівний склад органів студентського самоврядування Інституту; 

5) звіти про діяльність органів студентського самоврядування Інституту; 

6) звіти про використання коштів органами студентського самоврядування 

Інституту; 

7) установчі акти органів студентською самоврядування Інституту. 

1.4.3. Проєкти установчих актів  та змін до установчих актів органів 

студентського самоврядування Інституту підлягають попередньому 

публічному обговоренню до винесення на голосування Конференції 

студентів Інституту шляхом публікації відомостей про ці проєкти на 

офіційних інформаційних ресурсах студентського самоврядування 

Інституту. 

Проєкти установчих актів публікуються не менше ніж за 10 календарних 

днів до дати проведення голосування. 

Проєкти змін до установчих актів публікуються не менше ніж за 3 

календарні дні до дати проведення голосування.  

Разом з проектами публікуються контактні дані Голови робочої групи для 

внесення зауважень та пропозицій. 

1.5. Взаємодія органів студентського самоврядування Інституту з 

адміністрацією Університету та Інституту 

1.5.1. Студентське самоврядування Інституту взаємодіє з адміністрацією 

Університету та адміністрацією Інституту на засадах поваги, 

взаємодопомоги, добровільності та в інтересах студентів Інституту. 

1.5.2. Студентське самоврядування Інституту не перебуває в 

підпорядкованості адміністрації Університету чи Інституту. Будь-який 

тиск на органи студентського самоврядування Інституту забороняється. 

1.5.3. Адміністрація Університету та адміністрація Інституту мають право 

отримувати інформацію про діяльність органів студентського 

самоврядування (звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну 

діяльність тощо).  
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1.5.4. Органи студентського самоврядування Інституту мають право 

отримувати інформацію про діяльність адміністрації Університету та 

адміністрації Інституту та інформацію про рішення, які стосуються прав, 

обов'язків та законних інтересів студентів Університету (плани, звіти, 

копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо). 

1.5.5. Адміністрація Університету та Інституту зобов’язана: 

1) інформувати органи студентського самоврядування Інституту про 

рішення, які стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів 

Інституту; 

2) консультуватись з органами студентського самоврядування Інституту 

щодо прийняття рішень та актів, які стосуються прав, обов’язків та 

законних інтересів студентів Інституту, повідомляти про проекти таких 

рішень не пізніше ніж за 10 днів до їхнього прийняття; 

3) надавати інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види 

підтримки для розвитку студентського самоврядування в Інституті та 

Університеті. 

1.5.6. Органи та посадові особи студентською самоврядування Інституту 

мають право здійснювати громадський контроль за використанням коштів 

Інститутом та Університетом. 

1.6. Зовнішні відносини органів студентського самоврядування 

Інституту 

1.6.1. Пріоритетними напрямами зовнішніх відносин органів 

студентського самоврядування Університету є:  

1) обмін досвідом визнаних фахівців зі студентами Інституту;  

2) реалізація спільних проектів, професійна практика та 

працевлаштування;  

3) фінансова підтримка студентських ініціатив;  

4) підвищення авторитету Інституту та Університету на національному та 

міжнародному рівнях. 

1.6.2. Органи студентського самоврядування Інституту є вільними від 

втручання політичних партій та рухів, релігійних організацій та 

громадських об’єднань політичного чи релігійного спрямування. 
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1.6.3. Органи студентського самоврядування Інституту мають право 

співпрацювати з комерційними та некомерційними організаціями в 

науковій, освітній, культурномистецькій та інших сферах. 

Розділ II. Органи студентського самоврядування Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби 

2.1. Конференція студентів 

2.1.1. Конференція студентів Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (далі – Конференція студентів Інституту) є 

представницьким органом студентів Інституту. 

2.1.2. Конференція студентів Інституту: 

1) ухвалює внутрішні документи, які визначають засади діяльності органів 

студентського самоврядування Інституту; 

2) визначає структуру та повноваження органів студентського 

самоврядування Інституту; 

3) здійснює контроль за діяльністю представницьких, виборчих та 

виконавчих органів студентського самоврядування Інституту; 

4) обирає Голову та членів Виборчої комісії студентів Інституту; 

5) формує тимчасові комісії для розробки проєктів установчих актів або 

змін до установих актів органів студентського самоврядування Інституту; 

6) призначає виконуючого обов’язки Голови Студентського парламенту 

Інституту на необхідний строк, якщо Голова не може виконувати свої 

обов’язки через певні обставини; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством України, Статутом Університету, Положенням про 

студентське самоврядування Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та Положенням про органи студентського 

самоврядування Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби Київського національного університету імені Тараса 

шевченка. 

2.1.3. Конференція студентів Інституту скликається Головуючим не менше 

2 (двох) разів на рік. 
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2.1.4. Інформування членів Конференції студентів Інституту про 

проведення засідання Конференції студентів Інституту здійснюється не 

менше ніж за 10 днів до дати проведення чергового засідання, та не менше 

ніж за 3 дні до дати проведення позачергового засідання. 

2.1.5. Позачергове засідання Конференції студентів Інституту може 

скликатися: 

1) за рішенням Голови Студентського парламенту Інституту; 

2) за рішенням Головуючого Конференції студентів Інституту; 

3) на вимогу студентів Інституту, яка засвідчена підписами не менше ніж 

5% (п’яти відсотків) студентів Інституту. 

2.1.6. Конференція студентів Інституту формується з представника 

Студентського парламенту Інституту та делегатів у кількості 1% від 

загальної кількості студентів Інституту. 

Представником Студентського парламенту Інституту до Конференції 

студентів Інституту є Голова Студентського парламенту Інституту, якщо 

інше не передбачено його розпорядженням. 

2.1.7. Засідання Конференції студентів Інституту є повноважним за умови 

присутності на ньому не менше половини від загальної кількості членів. 

2.1.8. Рішення Конференції студентів Інституту приймаються простою 

більшістю голосів від кількості присутніх членів. 

Право голосу на засіданні Конференції студентів Інституту мають 

виключно члени Конференції студентів Інституту. 

2.1.9. Рішення Конференції студентів Інституту є обов’язковими для 

виконання всіма студентами та органами студентського самоврядування 

Інституту, а також мають бути дотримані адміністрацією Інституту та 

іншими посадовими особами. 

2.1.10. Делегати Конференції студентів Інституту – студенти Інституту,  

які обираються шляхом прямих таємних виборів строком на 1 (один) рік з 

можливістю переобрання. 

2.1.11. Члени Конференції студентів Інституту мають право: 

1) входити до складу постійних та тимчасових комісій; 
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2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції 

студентів Інституту; 

3) звертатись за роз’ясненнями до адміністрації Інституту, Головуючого 

Конференції студентів Інституту, Голови та Першого заступника Голови 

Студентського парламенту Інституту. 

2.1.12. Члени Конференції студентів Інституту зобов’язані: 

1) брати участь в засіданнях Конференції студентів Інституту; 

2) запобігати, а в разі неможливості цього – фіксувати порушення 

законодавства, Статуту Університету, цього Положення студентами та 

працівниками Університету і повідомляти про них органи студентського 

самоврядування; 

3) повідомляти органи студентського самоврядування Інституту щодо 

виявлених фактів корупції в Інституті; 

4) доводити до відома органів студентського самоврядування Інституту 

скарги та пропозиції студентів щодо навчально-освітнього процесу, якості 

освіти, побутових, санітарно-гігієнічних умов навчання та проживання, 

харчування тощо. 

2.1.13. Повноваження делегата Конференції студентів Інституту 

припиняються у випадках та за процедурою, передбачених цим 

Положенням. 

2.1.14. Головуючий Конференції студентів Інституту обирається серед 

членів на першому засіданні Конференції студентів Інституту нового 

скликання простою більшістю голосів від кількості присутніх членів. 

2.1.15. Головуючий Конференції студентів Інституту: 

1) скликає та організовує чергові та позачергові засідання Конференції 

студентів Інституту; 

2) формує та вносить зміни до порядку денного засідання Конференції 

студентів Інституту; 

3) сповіщає та координує членів Конференції студентів Інституту; 

4) підписує протокол засідання та рішення Конференції студентів 

Інституту; 
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5) забезпечує дотримання процедури виборів студентів до постійних та 

тимчасових комісій. 

2.1.16. Секретар Конференції студентів Інституту обирається серед членів 

на першому засіданні Конференції студентів Інституту нового скликання 

простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів. 

2.1.17. Секретар Конференції студентів Інституту: 

1) допомагає Головуючому Конференції студентів Інституту у виконанні 

його обов’язків; 

2) веде протокол засідання Конференції студентів Інституту; 

3) підписує протокол засідання та рішення Конференції студентів 

Інституту; 

4) протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту затвердження протоколу 

засідання підписами Головуючого та Секретаря або прийняття рішення 

Конференцією студентів Інституту публікує відповідний протокол 

засідання або рішення на офіційному інформаційному ресурсі Конференції 

студентів Інституту. 

2.1.18. До обрання або у випадку відсутності Головуючого Конференції 

студентів Інституту його обов’язки виконує Голова Студентського 

парламенту Інституту. 

2.1.19. До обрання або у випадку відсутності Секретаря Конференції 

студентів Інституту його обов’язки виконує Головуючий Конференції 

студентів Інституту або Секретар Студентського парламенту Інституту. 

2.2. Студентський парламент 

2.2.1. Студентський парламент Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (далі – Студентський парламент Інституту) є 

виконавчим органом студентського самоврядування Інституту. 

2.2.2. Студентський парламент Інституту: 

1) скликає позачергові засідання Конференції студентів Інституту; 

2) виносить на розгляд Конференції студентів Інституту питання, які 

вимагають їх розгляду; 
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3) здійснює контроль за виконанням рішень Конференції студентів 

Університету та Конференції студентів Інституту; 

4) вносить пропозиції для адміністрації Інституту щодо організації 

навчально-виховного процесу, забезпечення соціально-побутових, 

оздоровчих і культурних потреб студентів; 

5) вносить пропозиції для адміністрації Інституту щодо матеріального та 

морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій 

роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського 

самоврядування тощо; 

6) забезпечує інформування студентів Інституту з питань, що стосуються 

їх прав та інтересів за допомогою офіційних інформаційних ресурсів 

студентського самоврядування Інституту; 

7) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених 

законодавством, Статутом Університету та цим Положенням. 

2.2.3. За погодженням зі Студентським парламентом Інституту 

здійснюється: 

1) відрахування студентів Інституту з Університету та їх поновлення на 

навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються в Інституті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються в Інституті за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступників керівника Інституту. 

2.2.4. Студентський парламент Інституту складається з Голови та Першого 

заступника Голови Студентського парламенту Інституту, заступників 

Голови, секретаря, голів та членів департаментів Студентського 

парламенту Інституту, Голови Студентської ради гуртожитку №24 на 

правах заступника Голови з питань гуртожитку, голів та членів клубів та 

організацій у складі Студентського парламенту Інституту. 

2.2.5. Голови студентських клубів та організацій у складі Студентського 

парламенту Інституту обираються студентами-членами цих клубів та 

організацій шляхом прямих таємних виборів. 
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Голови студентських клубів та організацій у складі Студентського 

парламенту Інституту обираються строком на один рік, якщо інше не 

передбачено установчими документами відповідних студентських клубів 

та організацій. 

2.2.6. Засідання Студентського парламенту Інституту скликається 

Головою не менше 1 (одного) разу на рік. 

2.2.7. Засідання Студентського парламенту Інституту є повноважним за 

умови присутності на ньому не менше половини від кількості членів 

Студентського парламенту Інституту з правом голосу. 

2.2.8. Рішення Студентського парламенту Інституту приймаються простою 

більшістю голосів від кількості присутніх членів з правом голосу. 

2.2.9. Правом голосу на засіданнях Студентського парламенту Інституту 

наділені Голова та Перший заступник Голови Студентського парламенту 

Інституту, заступники Голови, голови департаментів Студентського 

парламенту Інституту, голови студентських клубів та організацій у складі 

Студентського парламенту Інституту. 

2.2.10. Структура та перелік, повноваження та функції департаментів, 

клубів та організацій регламентуються розпорядженнями Голови 

Студентського парламенту Інституту. 

2.2.11. Персональний склад департаментів визначається головами 

відповідних департаментів. 

2.2.12. Секретар Студентського парламенту Інституту: 

1) допомагає Голові Студентського парламенту Інституту у виконанні 

його обов’язків, пов’язаних з проведенням засідань Студентського 

парламенту Інституту; 

2) веде протокол засідання Студентського парламенту Інституту; 

3) підписує протокол засідання та рішення Студентського парламенту 

Інституту; 

4) протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту затвердження протоколу 

засідання підписами Голови та Секретаря або прийняття рішення 

Студентським парламентом Інституту публікує відповідний протокол 

засідання або рішення на офіційному інформаційному ресурсі 

Студентського парламенту Інституту. 
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2.3. Голова Студентського парламенту Інституту 

2.3.1. Голова Студентського парламенту Інституту є очільником 

студентського самоврядування Інституту та виступає від його імені. 

2.3.2. Голова Студентського парламенту Інституту обирається шляхом 

прямих таємних виборів, які проводяться Виборчою комісією студентів 

Інституту відповідно до Положення про вибори студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та Положення про 

органи студентського самоврядування Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби. 

2.3.3. Новообраний Голова Студентського парламенту Інституту набуває 

повноважень після складання присяги під час засідання Студентського 

парламенту Інституту. 

2.3.4. Голова Студентського парламенту Інституту: 

1) представляє інтереси студентської громади Інституту; 

2) скликає та організовує чергові та позачергові засідання Студентського 

парламенту Інституту; 

3) формує та вносить зміни до порядку денного засідання Студентського 

парламенту Інституту; 

4) веде засідання Студентського парламенту Інституту; 

5) підписує протокол засідання та рішення Студентського парламенту 

Інституту; 

6) здійснює контроль за виконанням рішень Студентського парламенту 

Інституту; 

7) представляє інтереси студентства на Вченій раді Інституту та входить 

до її складу; 

8) представляє органи студентського самоврядування Інституту у 

відносинах з органами студентського самоврядування та студентами 

інших навчальних закладів України й інших країн світу; 

9) звітує Голові Студентського парламенту Університету про виконання 

завдань за відповідним запитом; 
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10) приймає проєкт рішення про початок акції протесту, який протягом 5 

(п’яти) діб з моменту його прийняття має бути розглянутий Конференцією 

студентів відповідного рівня; 

11) бере участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій 

Інституту з правом дорадчого голосу; 

12) бере участь у роботі Студентського парламенту Університету у якості 

представника Інституту з правом голосу; 

13) визначає структуру та перелік, повноваження та функції департаментів 

власними розпорядженнями; 

14) призначає заступників, Секретаря та голів департаментів власним 

розпорядженням; 

15) призначає тимчасово виконуючого обов’язки Голови Студентського 

парламенту Інституту строком не більше двох тижнів своїм 

розпорядженням. 

2.3.5. Розпорядження Голови Студентського парламенту Інституту мають 

оприлюднюватися на інформаційних ресурсах Студентського парламенту 

Інституту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх підписання. 

2.3.6. Виконуючий обов’язки та/або тимчасово виконуючий обов’язки 

Голови Студентського парламенту Інституту мають всі права та 

здійснюють всі обов’язки Голови Студентського парламенту Інституту. 

2.3.7. Повноваження Голови Студентського парламенту Інституту 

припиняються у випадках та за процедурою, передбачених цим 

Положенням. 

2.3.8. Голова Студентського парламенту Інституту не може перебувати на 

посаді більше двох строків. 

Розділ III. Порядок припинення повноважень членів та органів 

студентського самоврядування 

3.1. Припинення повноважень делегата Конференції студентів 

Інституту 

3.1.1. Повноваження делегата Конференції студентів Інституту 

припиняються після закінчення строку повноважень цього делегата в 

момент вступу на посаду новообраного делегата Конференції студентів 

Інституту від того ж курсу тієї ж спеціальності. 
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3.1.2. Підставами дострокового припинення повноважень делегата 

Конференції студентів Інституту є:  

1) невиконання або неналежного ним виконання обов’язків, визначених 

Положенням; 

2) пропуску 2 (двох) або більше засідань Конференції студентів Інституту 

без поважної причини; 

3) порушення Етичного кодесу Університету; 

4) за власним бажанням; 

5) за станом здоров’я. 

3.1.2. Рішення про дострокове припинення повноважень делегата 

Конференції студентів Інституту виноситься на голосування делегатів 

Конференції за пропозицією Головуючого. 

3.1.3. Повноваження делегата Конференції припиняються достроково 

після ухвалення відповідного рішення не менш ніж двома третинами від 

загальної кількості делегатів Конференції з моменту публікації цього 

рішення на офіційних інформаційних ресурсах Конференції студентів 

Інституту. 

3.1.4. У випадку дострокового припинення повноважень делегата 

Конференції студентів Інституту призначаються дострокові прямі таємні 

вибори на заміщення його посади, які проводяться Виборчою комісією 

студентів Інституту відповідно до Положення про вибори студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

Положення про органи студентського самоврядування Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби. 

У випадку, якщо дострокове припинення повноважень делегата 

Конференції студентів Інституту відбулося менш ніж за 3 місяці до 

закінчення строку повноважень, дострокові вибори не проводяться. 

3.1.5. Делегат, повноваження якого були припинені достроково через 

невиконання або неналежне виконання ним обов’язків, визначених 

Положенням, або порушення Етичного кодексу Університету 

позбавляється права бути обраним делегатом Конференції студентів 

Інституту. 
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3.1.6. Делегат, повноваження якого були припинені достроково за власним 

бажанням, позбавляється права бути обраним делегатом Конференції 

студентів Інституту протягом року з моменту винесення ухвали про 

дострокове припинення його повноважень Конференцією. 

3.1.7. Делегат, повноваження якого були припинені достроково за станом 

здоров’я, не обмежується у праві бути обраним делегатом Конференції 

студентів Інституту за умови відсутності обставин, пов’язаних зі станом 

здоров’я, що призвели до дострокового припинення повноважень у 

минулому. 

3.2. Припинення повноважень Голови Студентського парламенту 

Інституту 

3.2.1. Повноваження Голови Студентського парламенту Інституту 

припиняються після закінчення строку повноважень цього Голови в 

момент вступу на посаду новообраного Голови Студентського парламенту 

Інституту. 

3.2.2. Повноваження Голови Студентського парламенту Інституту 

припиняються достроково у випадку:  

1) висловлення недовіри; 

2) за власним бажанням; 

3) за станом здоров’я. 

3.2.3. Висловлення недовіри Голові Студентського парламенту Інституту 

здійснюється шляхом загального таємного голосування студентів 

Інституту. 

3.2.4. Голосування про висловлення недовіри Голові Студентського 

парламенту Інституту ініціюється не менш як 10% (десятьма відсотками) 

студентів, воля яких підтверджується підписами, або прийнятою 

Резолюцією недовіри стосовно Голови Студентського парламенту 

Інституту. 

3.2.5. Висловлення недовіри Голові Студентського парламенту Інституту 

не може бути оголошене раніше ніж через три місяці після вступу Голови 

на посаду. 

3.2.6. У випадку дострокового припинення повноважень Голови 

Студентського парламенту Інституту виконуючим обов’язки Голови 
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призначається один з членів Студентського парламенту Інституту за 

рішенням Студентського парламенту Інституту до вступу на посаду 

новообраного Голови. 

Виконуючий обов’язки Голови Студентського парламенту Університету 

має всі права та здійснює всі обов’язки Голови. 

3.2.7. У разі дострокового припинення повноважень за власним бажанням 

за 10 (десять) робочих днів до звільнення Голова зобов’язаний 

опублікувати заяву про складання повноважень. 

3.2.8. Голова Студентського парламенту Інституту, повноваження якого 

були припинені достроково за власним бажанням, позбавляється права 

бути обраним Головою Студентського парламенту Інституту протягом 

року з моменту публікації відповідної заяви. 

3.2.9. У випадку, якщо дострокове припинення повноважень Голови 

Студентського парламенту Інституту відбулося менш ніж за 3 місяці до 

закінчення строку повноважень, дострокові вибори не проводяться. 

3.3. Резолюція недовіри органам і членам студентського 

самоврядування 

3.3.1. Резолюція недовіри органам студентського самоврядування 

Інституту та/або окремим їх членам направляється на розгляд 

Головуючому Конференції студентів Інституту. 

3.3.2. Для розгляду Резолюції недовіри Головуючий Конференції студентів 

Інституту скликає позачергове засідання Конференції. 

3.3.3. Резолюція недовіри вважається прийнятою Конференцією студентів 

Інституту за умови її схвалення більше ніж двома третинами делегатів 

Конференції. 

3.3.4. Прийняття Резолюції недовіри має наслідком оголошення відставки 

органу студентського самоврядування Інституту та/або окремих їхніх 

членів. 

3.3.5. У випадку виборності посад, обійманих особами, стосовно яких була 

прийнята Резолюція недовіри, Виборчою комісією студентів Інституту 

оголошується початок підготовки до виборчого процесу, що має відбутися 

шляхом прямих таємних виборів відповідно до Положення про вибори 

студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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та Положення про органи студентського самоврядування Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби. 

3.3.6. Особи, стосовно яких була прийнята Резолюція недовіри, не можуть 

обіймати посади в органах студентського самоврядування Інституту. 

Розділ IV. Прикінцеві положення 

4.1. Положення набуває чинності з моменту його ухвалення. 

4.2. Положення є основним документом органів студентського 

самоврядування Інституту.  

Усі нормативні документи, що приймаються органами студентського 

самоврядування Інституту, мають відповідати Положенню. 

4.3. Зміни та доповнення до Положення вступають силу після їх ухвалення 

та затвердження Конференцією студентів Інституту з моменту публікації 

нової редакції Положення на офіційних інформаційних ресурсах 

студентського самоврядування Інституту. 

4.4. Питання, не врегульовані Положенням, врегульовуються Положенням 

про органи студентського самоврядування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Статутом Університету, Законом 

України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами. 
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УХВАЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Конференцією студентів Університету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 16 листопада 2021 року. 
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