
 

 

 

 

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 28-го січня 2022 року 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

2. Затвердження порядку денного Конференції студентів 

Університету. 

3.  Вибори в.о. Голови СП ННІЖ. 

4. Затвердения правок до Декларації прав студента.  

5. Затвердження правок до положення про ОСС. 

6. Затвердження Положення про опитування студентів. 

7. Інше. 

8. Закриття Конференції студентів Університету. 

 

1. Відкриття засідання Конференції студентів Університету. 

 

   Відповідно до наявності кворуму на засіданні (зареєстровано – 15 Голів 

до Конференції, 13 Голів Студрад гуртожитків) Конференцією студентів 

Університету було прийнято рішення про відкриття засідання. 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 4. 

 



 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

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» –26. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

  

Більшістю голосів було затверджено порядок денний. 

 

3. Вибори в.о. Голови СП ННІЖ. 

Головуючий засідання довів до відома присутніх, що на минулому засіданні 

було вирішено відкрити конкурс на в.о. Голови СП ННІЖ. Заявку подав 

тільки один кандидат - Ася Геть. Присутні члени КСУ могли ознайомитися 

з мотивацією та програмою діяльності кандидатки, а також поставити 

питання 



Голосування за кандидатуру Асі Геть на посаду в.о. Голови ННІЖ 

 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 26. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

Відповідно до результатів голосування, Асю Геть обрано в.о. Голови СП 

ННІЖ 

 

4. Затвердения правок до Декларації прав студента 

Головуючий Конференції ознайомив з текстом правок усіх присутніх. Усі 

присутні мали змогу поставити питання до окремих пунктів правок до 

Декларації прав студента. Враховуючи, що напередодні були проведені 

публічні читання правок до Декларації, вирішено одразу перейти до 

голосування. 

Голосування за затвердения правок до Декларації прав студента. 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 23. 

«Проти» – 3. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 2. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 



«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

5. Затвердження правок до положення про ОСС. 

Головуючий Конференції ознайомив з текстом правок усіх присутніх. Усі 

присутні мали змогу поставити питання до окремих пунктів правок до 

Положення про ОСС. Враховуючи, що напередодні були проведені публічні 

читання правок до Положення, вирішено одразу перейти до голосування. 

Голосування за затвердения правок до положення про ОСС. 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 4. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

6. Затвердження Положення про опитування студентів 

Головуючий Конференції ознайомив з текстом Положення усіх присутніх. 

Усі присутні мали змогу поставити питання до окремих пунктів правок до 

Положення про опитування студентів. Враховуючи, що напередодні були 

проведені публічні читання Положення, вирішено одразу перейти до 

голосування. 

Голосування за затвердження Положення про опитування студентів 

Результати голосування Голів до Конференції та Голів Студрад 

гуртожитків: 



 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 4. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

7. Інше 

Питань чи пропозицій не надійшло. 

8. Закриття Конференції студентів Університету. 

 

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

закриття позачергового засідання КСУ 28-го січня 2022 року. 

 

Результати голосування Голів до Конференції: 

«За» – 24. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 4. 

 

Результати голосування делегатів від структурних підрозділів: 

«За» – 0. 

«Проти» – 0. 

«Утримуюся» – 0. 

«Не голосував» – 0. 

 

Більшістю голосів було прийнято рішення про закриття засідання КСУ. 

 



 

 

Головуючий КСУ               

 

 

 

 

М.В. Курка 

 

 

Секретар КСУ 

 

  

А. М. Швець 

 

 

 


