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Шановні учасники виборчого процесу! 

12.05.2021 року відбулося засідання Центральної виборчої комісії Студентського 

парламенту Університету (далі – ЦВК) та було прийнято низку рішень щодо організації і 

проведення чергових виборів до органів студентського самоврядування, обрання делегатів 

з числа студентів (далі – Вибори). Згідно з Положенням про студентське самоврядування, 

на ЦВК покладено обов’язок здійснювати всі організаційні заходи, пов’язані з 

організацією і проведенням Виборів. 

 Керуючись ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», ст. 41 Закону України «Про 

фахову передвищу освіту»  та Положенням про студентське самоврядування в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка (далі – Положення), ЦВК надає таку інформацію. 

У зв'язку із дією карантинних обмежень під час пандемії, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, ЦВК Студентського парламенту Університету повідомляє, 

що чергові вибори до органів студентського самоврядування, обрання делегатів з числа 

студентів будуть проводитися у електронному форматі. 

1. Ради студентського самоврядування повинні до 14.05.2021, 12:00 подати ЦВК 

три кандидатури до Лічильної комісії. Членами лічильних комісій не можуть бути 

кандидати, що балотуються на посаду Голови РСС, Президента Студентського 

парламенту Університету. Місце та порядок роботи Лічильних комісій визначаються 

самою комісією, як і всі інші організаційні питання, що не врегульовані цим листом. 

2. Перелік посад в ОСС визначені додатком № 2 до протоколу № 1 ЦВК.  

2. Подача заяв на вибори здійснюється шляхом заповнення електронної форми, 

що є єдиною для усіх студентів Університету https://forms.gle/fBN2q1XheU8Fd3Qq9 

(ідентифікація особи здійснюється шляхом заповнення електронної заяви через 

корпоративну пошту (@kubg.edu.ua)) АБО написанням заяви та надсиланням її на пошту 

ЦВК cvksp@kubg.edu.ua (зразок заяви - додаток № 1 до протоколу № 1 ЦВК). 

Рекомендувати Радам студентського самоврядування провести роз’яснення серед 

студентів та сприяти подачі заяв щодо участі у виборах до ЦВК. 

3. У разі, коли до проведення чергових виборів, обраний представник припиняє 

участь в самоврядуванні чи органі, до якого його було обрано, ЦВК своїм рішенням 

замінює його на наступного за рейтингом претендента, який брав участь у прямих 

таємних виборах, проте не набрав достатньої кількості голосів. 

4. Кількість делегатів на Збори трудового колективу структурного підрозділу 

визначається на Конференції студентів відповідного структурного підрозділу. Витяг з 

https://forms.gle/fBN2q1XheU8Fd3Qq9


протоколу засідання із затвердженим рейтинговим списком обраних шляхом відкритого 

голосування подається до ЦВК до 20: 00, 21.05. 

Квота на кількість делегатів Конференції трудового колективу Університету 

надається Президією Конференції відповідно до чинного законодавства України.  

5. Кількість делегатів на Конференцію студентів структурного підрозділу 

визначається на Конференції студентів відповідного структурного підрозділу. Витяг з 

протоколу засідання із затвердженим рейтинговим списком обраних шляхом відкритого 

голосування подається до ЦВК до  20: 00, 21.05.       

6. Громадські організації, які подадуть на електронну пошту ЦВК або у 

паперовому вигляді заяву, зможуть делегувати спостерігачів на вибори.  

7. Протоколом №1 визначено календарний графік виборчого процесу, в т.ч. дату 

проведення виборів – 27.05.2021 року з 09:00 до 20:00 та дату проведення виборів на 

посади голови та членів РСС Фахового коледжу «Універсум» - 03.06.2021 з 09:00 до 20:00. 

8. Голосування здійснюється через бюлетень-Гугл-форму для кожного 

структурного підрозділу Університету. Доступ до електронного бюлетеня буде надано у 

день виборів (27.05.2021 о 9.00) шляхом розсилання запрошення до участі у виборах на 

корпоративні пошти виборців. Так, доступ для заповнення електронного бюлетеня буде 

надано тільки виборцям, що голосують з корпоративної пошти, одноразово у день виборів 

з 09:00 до 20:00. Для голосування за кандидатів на посади голови та членів РСС Фахового 

коледжу «Універсум» виборцям буде надіслано окремий електронний бюлетень для 

онлайн-голосування 03.06.2021 та надано доступ до нього 03.06.2021 з 09:00 до 20:00.  

Доступ до електронного бюлетеня буде надано виключно виборцям, через 

корпоративну пошту студентів відповідного структурного підрозділу, однак саме 

голосування є прямим таємним. 

9. Бланк Протоколу Лічильної комісії з підрахунку бюлетенів для таємного 

голосування – додаток № 3 до Протоколу.      

 10. На Ради студентського самоврядування покладається обов’язок до 14.05.2021 

року подати ЦВК у електронній таблиці списки виборців для ідентифікації їх 

корпоративних пошт та своєчасного надання доступу до бюлетенів для голосування. 

11. У разі виникнення додаткових питань щодо організації і проведення Виборів 

необхідно звернутися до Голови ЦВК Кузьмич Катерини, тел.: (066) 083 – 39 – 28.   

12. З питань, що не врегульовані Положенням про студентське самоврядування в 

Університеті та цим листом, ЦВК приймає окремі рішення, в т.ч. в робочому порядку.  

13. Остаточне рішення щодо оголошення результатів Виборів приймає ЦВК, після 

розгляду всіх скарг і пропозицій щодо проведення виборчого процесу, якщо такі мали 

місце, на підставі протоколів, поданих Лічильними комісіями. Якщо на рішення ЦВК 

подано апеляцію, то її рішення є остаточним після розгляду апеляції на черговому 

засіданні ЦВК. Після розгляду апеляції рішення ЦВК оскарженню не підлягає. 

Оголошення результатів відбувається 31.05.2021 року і висвітлюється в Інтернет ресурсах 

Університету та ОСС. 

З повагою                     

Центральна виборча комісія         

Студентського парламенту Університету    
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