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Керуючись  ст.  9  Положення  про  студентське  самоврядування  в
Київському  університеті  імені  Бориса  Грінченка  (Далі  –  Положення),  на
виконання ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», з метою організації і
проведення  виборів  членів  та  голів  Рад  студентського  самоврядування
інститутів і Університетського коледжу, членів та президента Студентського
парламенту  01.02.  2016  року  було  утворено  Центральну  виборчу  комісію
Студентського парламенту Університету (Далі – ЦВК).

Ст. 9 Положення визначено, що на ЦВК покладено функції з організації і
проведення виборів до органів студентського самоврядування Університету.

Керуючись  ст.  9  Положення,  беручи  до  уваги  реорганізацію  окремих
інститутів та утворення факультетів, на черговому засіданні, ЦВК вирішила
призначити вибори:

1. Президента Студентського парламенту Університету.
2. Членів Студентського парламенту Університету.
3. Голів рад студентського самоврядування Університетського коледжу,

Педагогічного інституту, Інституту людини, Інституту мистецтв.
4. Членів рад студентського самоврядування Університетського коледжу,

Педагогічного інституту, Інституту людини, Інституту мистецтв.
Беручи до уваги викладене,  ЦВК утворено виборчі округи та окружні

виборчі комісії таким чином:
№ ВО Межі ВО Кого обирають Кількіст

ь
1 Університетський коледж

(всі спеціальності) 
Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

Голова Ради 
студентського 
самоврядування

1



Член Ради 
студентського 
самоврядування

25

2 Педагогічний інститут
(всі спеціальності)

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

Голова Ради 
студентського 
самоврядування

1

Член Ради 
студентського 
самоврядування

25

3 Інститут людини
(всі спеціальності)

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

Голова Ради 
студентського 
самоврядування

1

Член Ради 
студентського 
самоврядування

15

4 Інститут мистецтв
(всі спеціальності)

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

Голова Ради 
студентського 
самоврядування

1

Член Ради 
студентського 
самоврядування

15

5 - Право.
- Міжнародні  відносини,

суспільні  комунікації  та
регіональні  студії
(країнознавство,
міжнародна інформація).

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2



6 - Філологія  (мова  і
література):  українська,
англійська,  німецька,
італійська,  іспанська,
французька,  китайська,
японська.

- Філологія (переклад).
- Філологія  (літературна

творчість).

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

7 - Журналістика.
- Журналістика  (реклама  і

зв’язки з громадськістю).
- Журналістика  (видавнича

справа та редагування).
- Інформаційна,  бібліотечна

та  архівна  справа
(книгознавство,
бібліотекознавство  і
бібліографія).

- Журналістика  (медіа-
комунікації).

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

8 - Математика.
- Менеджмент.
- Фінанси,  банківська  справа

та  страхування  (фінанси  і
кредит).

- Комп’ютерні  науки  та
інформаційні  технології
(інформатика,  соціальна
інформатика).

- Менеджмент  (управління
навчальним закладом).

- Публічне  управління  та
адміністрування  (державне
управління).

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

9 - Філософія.
- Історія  та  археологія

(історія).

Президент 
Студентського 
парламенту

+

Член Студентського 
парламенту

2

10 - Фізична культура і спорт.
- Фізична  реабілітація

(здоров’я людини).

Президент 
Студентського 
парламенту

+



Член Студентського 
парламенту

2

Таким  чином,  студенти  Університету,  що  працюють  в  органах
студентського самоврядування більше року, мають можливість балотуватися
на  посаду  Президента  Студентського  парламенту  Університету, подавши  з
29.02.  2016  до  04.03.  2016  заяви  встановленого  зразка  разом  з  виборчою
програмою.  Документи  надсилають  кандидатами  у  встановлені  строки  на
електронну адресу: cvksp.kubg@gmail.com.

Всі  студенти  Університети  мають  можливість  балотуватися  на  посаду
члена  Студентського  парламенту  Університету,  подавши  з  29.02.  2016  до
04.03.  2016  заяви  встановленого  зразка  разом  з  виборчою  програмою.
Документи  надсилають  кандидатами  у  встановлені  строки  на  електронну
адресу: cvksp.kubg@gmail.com.

Студенти Університетського коледжу, Педагогічного інституту, Інституту
людини, Інституту мистецтв мають можливість балотуватися на посаду члена
або  голови  Ради  студентського  самоврядування  відповідного  структурного
підрозділу, подавши з 29.02. 2016 до 04.03. 2016 заяви встановленого зразка
разом  з  виборчою  програмою.  Документи  надсилають  кандидатами  у
встановлені строки на електронну адресу: cvksp.kubg@gmail.com.

ЦВК встановлено такі строки проведення виборів:

Дати Захід Виконавець
29.02. – 09.03. 2016 Подача заяв та 

виборчих програм 
кандидатами на посади 
в ОСС

Кандидати на 
відповідні посади в 
ОСС

10.03. – 11.03. 2016 Оформлення виборчих 
бюлетенів. Замовлення 
поліграфічних 
матеріалів. Публікація 
списків кандидатів та їх
виборчих програм на 
стендах та в соціальних
мережах. 

ЦВК
ОВК

12.03. – 20.03. 2016 Проведення агітації 
кандидатами на посади 
в ОСС.
Друк бюлетенів та ін. 
виборчих документів.
Формування Лічильних
комісій.

Кандидати

ЦВК

ОВК

21.03. 2016 Заборона на проведення Всі суб’єкти виборчого 
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агітації.
Видача виборчих 
документів Лічильним 
комісіям.
Опломбування 
скриньок для 
голосування.

процесу
ЦВК, ЛК

ЦВК

22.03. 2016
з 09: 00 до 18: 30

Голосування. Студенти Університету
ЛК

23.03. – 24.03. 2016 Підрахунок голосів. 
Оформлення виборчих 
документів.
Розгляд скарг щодо 
організації і проведення
виборів.
Оголошення 
результатів виборів.

ЛК

ЛК/ОВК/ЦВК

ЦВК

ЦВК

ЦВК визначено, що:

1. Контроль  за  виконанням  рішень  ЦВК  покладається  на
виконуючих  обов’язки  голів  Рад  студентського  самоврядування  та  їх
заступників.

2. Відповідальність за своєчасне оприлюднення документів ЦВК та
інформування  студентів  покладається  на  голів  Рад  студентського
самоврядування та їх заступників, членів Окружних виборчих комісій.

3. Рішення  ЦВК,  інші  матеріали  щодо  організації  і  проведення
виборів  підлягають  оприлюдненню  на  офіційній  сторінці  Студентського
парламенту Університету https://vk.com/parliament_grinchenko.

Голова ЦВК Студентського парламенту 
Університету                                                                               С. Маляр

Секретар ЦВК Студентського парламенту
Університету                                                                                       В.
Кучеровська
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