
 

 

 

 

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 16 листопада 2021 року 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

2. Затвердження порядку денного Конференції студентів 

Університету. 

3. Донабір членів ЦВКс Університету 

4. Прийняття правок до Положення про вибори студентів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

5. Створення тимчасової комісії для розробки правок до 

Декларації прав студента 

6. Оголошення конкурсу на посаду в.о. Голови студентської ради 

24-го гуртожитку 

7. Затвердження Положення про ОСС ННІ ПУДС 

8. Інше. 

9. Закриття Конференції студентів Університету. 

 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

  

Відповідно до наявності кворуму на засіданні (зареєстровано – 18 Голів до 

Конференції, 14 Голів Студрад гуртожитків та 2 делегатів від структурних 

підрозділів) Конференцією студентів Університету було прийнято рішення 

про відкриття засідання. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 



«За» – 25. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 6. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«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» –24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 7. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

  

Більшістю голосів було затверджено порядок денний. 

 

3. Донабір членів ЦВКс Університету 

Головуючий Конференції закцентував увагу присутніх на необхідності 

донабору членів ЦВКс Університету у зв'язку з закінченням терміну їх 



повноважень. Попередньо була виставлена гугл-форма, де кожен охочий 

міг подати заявку на вступ до ЦВКс.  

Виникла потреба дібрати 7 членів ЦВКс. Були заслухані мотиваційні 

листи усіх охочих. Члени КСУ взяли активну участь у обговоренні даного 

питання, ставили актуальні уваги до претендентів. 

Оскільки число кандидатів збігалось з числом необхідних до набору 

людей, вирішено було дібрати усіх кандидатів, у яких голосів ЗА буде 

більше, ніж ПРОТИ. 

 Голосування за кандидатуру Алекумова Сергія Сергійовича 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 13. 

«Проти» – 4. 

«Утримуюся» – 8. 

«Не голосував» – 7. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за кандидатуру Лічакової Євгенії Олександрівни 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 7. 

 

 

 

 

 

https://cryptletter.space/q/167/
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Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за кандидатуру Ловіна Архіпа Ярославовича 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 20. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 4. 

«Не голосував» – 7. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосовання за кандидатуру Мостового Нікіти Юрійовича 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 19. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 4. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за кандидатуру Ковтун Регіни Вікторівни 

 

https://cryptletter.space/q/176/
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Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 10. 

«Проти» – 9. 

«Утримуюся» – 5. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за кандидатуру Купрієнко Владислава Юрійовича 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 16. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 7. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за кандидатуру Афанасьєва Антона Андрійовича 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 16. 

«Проти» – 5. 

«Утримуюся» – 4. 

«Не голосував» – 7. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

https://cryptletter.space/q/178/
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«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

За результатами голосування всі кандидати були прийняті до ЦВКс 

Університету. 

4. Прийняття правок до Положення про вибори студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Головуючим Конференції студентів Університету Куркою М. В. було 

винесено на голосування проект правок до Положення про вибори 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 

правками усі охочі могли ознайомитися на публічних читаннях. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 22. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 8. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

За результатами голосування було затверджено текст правок до 

Положення про вибори студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

 

5. Створення тимчасової комісії для розробки правок до Декларації 

прав студента 

Головуючий Конференції Курка М.В. наголосив на необхідності 

створення тимчасової комісії для розробки правок до Декларації прав 



студента. В ході обговорення було вирішено включити у склад комісії 

Дмитра Чернегу і Соломію Орленко. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 25. 

«Проти» – 1. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 6. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Більшістю голосів прийнято рішення про створення тимчасової комісії для 

розробки правок до Декларації прав студента у складі Дмитра Чернеги та 

Соломії Орленко. 

 

6. Оголошення конкурсу на посаду в.о. Голови студентської ради 24-го 

гуртожитку 

Попередньо до Конференції студентів Університету було надіслано 

офіційний лист від РС ННІ МВ, у якому зазначалась необхідність 

створення Студентської ради 24-го гуртожитку задля вирішення нагальних 

питань і забезпечення його нормального функціонування. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 27. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 5. 

 

 



Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Більшістю голосів було оголошено конкурсу на посаду в.о. Голови 

студентської ради 24-го гуртожитку. 

 

7. Затвердження Положення про ОСС ННІ ПУДС 

 Головуючим до Конференції було виставлено на голосування Положення 

про ОСС ННІ ПУДС, 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 25. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 1. 

«Не голосував» – 6. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Більшістю голосів було затверджено Положення про ОСС ННІ ПУДС. 

 

8. Різне. 

До Головуючого Конференції звернувся Голова факультету психології 

Ревякін Євген з закликом ліквідувати Положення про соціологічне 

опитування студентів Університету. 

Натомість Головуючий Конференції запропонував створити робочу групу 

задля внесення правок у вищезгадане положення, аби не заморожувати 

роботу департаменту, що не зможе працювати без правової бази. 

Внаслідок жвавої дискусії було прийнято рішення голосувати за обидва 



проєкти, обравши з них той, що набере найбільше голосів. 

Голосування за створення робочої групи для внесення правок в положення 

про соціологічні опитування у складі Соломії Орленко, Давіда 

Деревляного, Володимира Каленського, Дмитра Чернегу (за згодою) і 

Євгена Ревякіна (за згодою) 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 15. 

«Проти» – 9. 

«Утримуюся» – 2. 

«Не голосував» – 6. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Голосування за ліквідацію Положення про опитування студентів і 

створення тимчасової комісії у тому ж складі для написання Положення. 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 16. 

«Проти» – 3. 

«Утримуюся» – 4. 

«Не голосував» – 9. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про ліквідацію Положення про 

опитування студентів і створення тимчасової комісії у складі Соломії 

Орленко, Давіда Деревляного, Володимира Каленського, Дмитра Чернегу 



(за згодою) і Євгена Ревякіна (за згодою) для написання нового 

Положення. 

 

9. Закриття Конференції студентів Університету. 

 

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

про закриття позачергового засідання КСУ 16 листопада 2021 року. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 26. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 6. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про закриття засідання КСУ. 

 

 

 

Головуючий КСУ               

 

 

 

 

М.В. Курка 

 

 

Секретар КСУ 

 

  

А. М. Швець 

 

 

 


