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Шановні колеги! 

19.11. 2019 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 на Конференцію трудового колективу Університету та представників з 

числа студентів до складу Вченої ради Університету (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» та Положенням про 

студентське самоврядування в Київському університеті імені Бориса Грінченка (далі – 

Положення), ЦВК надає таку інформацію. 

1. 28.11. 2019 року відбудеться Конференція студентів Університету. Квоти 

делегатів від структурних підрозділів визначені додатком № 4 до протоколу № 5 засідання 

ЦВК (далі – Протокол). Відповідальність за участь делегатів від структурних підрозділів 

покладається на голів рад студентського самоврядування відповідних структурних 

підрозділів. Проєкт порядку денного Конференції – додаток № 15 до Протоколу. Згідно з 

додатками № 5, 11 до Протоколу, головам рад студентського самоврядування відповідних 

структурних підрозділів необхідно подати список делегатів на зазначену Конференцію 

Секретарю ЦВК на пошту ЦВК до 20:00, 24.11.2019 року.  

Зразок бюлетеня таємного голосування про оцінку роботи президента 

студентського парламенту за 2018-2019н.р. – додаток № 17 до протоколу № 5 

 

2. Ради студентського самоврядування всіх структурних підрозділів повинні до 

02.12.2019 (12:00) подати ЦВК три кандидатури до Лічильної комісії. Членами Лічильних 

комісій не можуть бути особи, що балотуються на будь-які посади. Місце та порядок 

роботи Лічильних комісій визначаються самою комісією, як і всі інші організаційні 

питання, що не врегульовані цим листом. 

 3. Перелік посад в ОСС визначені додатком № 4 до Протоколу. Рекомендувати 

Радам студентського самоврядування провести роз’яснення серед студентів та сприяти 

подачі заяв щодо участі у виборах до ЦВК. Крім того, щоденно, з 11: 20 до 13: 40 в 

кабінеті № 214 Навчального корпусу № 1 за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, 

представник ЦВК прийматиме заяви на участь у виборах у паперовому вигляді.    

4. Кандидатам на посаду президента Студентського парламенту разом із заявою 

необхідно також подати до ЦВК передвиборчу програму з 22.11.2019 до 28.11.2019 

(13.00). Зазначені документи протягом виборчого процесу розміщуються на Інтернет 

ресурсах Університету та ОСС .   



5. Розподіл обов’язків між членами ЦВК визначений додатком № 1 до Протоколу. 

6. У додатку № 2 до Протоколу визначено, хто з членів ЦВК координуватиме 

діяльність Лічильної комісії в кожному структурному підрозділі і нестиме 

відповідальність за правильність оформлення документів та дотримання вимог 

законодавства при проведенні виборів.         

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

паперовому вигляді заяву, зможуть делегувати спостерігачів на вибори.  

8. Додатком № 12 до Протоколу визначено календарний графік виборчого 

процесу, в т.ч. дату проведення виборів – 11.12.2019 року.      

9. Зразок заяви про участь у Виборах – додаток № 3 до Протоколу.   

10. Зразки бюлетенів для голосування – додатки № 5-11 до Протоколу.  

Кандидати на посаду делегатів зборів трудових колективів структурних 

підрозділів, Конференції трудового колективу Університету,  конференції студентів 

структурних підрозділів, Конференції студентів Університету обираються списком 

11. Бланк Протоколу Лічильної комісії з підрахунку бюлетенів для таємного 

голосування – додаток № 13 до Протоколу. Відомість про передачу бюлетенів 

лічильній комісії – додаток № 16 до протоколу № 5.       

12. На Ради студентського самоврядування покладається обов’язок до 30.11.2019 

року подати ЦВК у документі формату «Word (*.doc)» списки академічних груп денної та 

заочної форм навчання. Оформленні і затверджені списки виборців готує ЦВК та передає 

Лічильним комісіям разом з бюлетенями згідно з відомістю, додаток № 14 до Протоколу.  

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

необхідно звернутися до таких осіб:        

  - В.о. голови ЦВК Кузьмич Катерина Віталіївна, тел.: (066) 083 – 39 – 28. 

  - Секретар ЦВК Трухан Ірина Олександрівна, тел.: (095) 068 – 96 – 04.  

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

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

15. 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 13.12.2019  року і висвітлюється в Інтернет ресурсах 

Університету та ОСС. 

 

 

З повагою                     

Центральна виборча комісія         

Студентського парламенту Університету    

В.о. голови ЦВК _________________ (___________________________________)  

  

Секретар ЦВК ________________(___________________________________)  

      


