
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Студентської ради 

 

м. Чернігів                                                                     «01» вересня  2021 р.  

 

ПРИСУТНІ: 25 чоловік 

 

Порядок денний:  

1. Про формування складу та структури Студентської ради на 2021 – 2022 н. 

рік. 

2. Про затвердження плану роботи на 2021/2022 н. р. 

3. Про організацію та участь в Дні знань, Дні нотаріату, Дні підприємця, 

Міжнародному дні грамотності, Дні здоров’я, Нетворкінгу «Друзі вже 4 роки!» 

4. Про прийняття участі в святкуванні Дня міста. 

5. Про обговорення щодо дотримання та виконання законодавства в сфері 

запобігання та протидії корупції студентами Чернігівського інституту МАУП. 

6. Про обговорення проекту Положення про уповноваженого з прав 

студентів. 

 

Хід засідання: 

 

1. Слухали: інформацію заступника директора з науково-педагогічної 

роботи к.е.н., доцента Назарко С.О. про формування складу та структури 

Студентської ради на 2021 – 2022 н. рік. 

З ініціативою бути головою СР виступила Карпенко Мирослава 

Миколаївна, заперечень з боку присутніх не висловили та одноголосно обрали 

Головою Студентської ради. 

Голова Студентської ради призначила із присутніх Заступника та Секретаря 

Голови Студентської ради, за призначені кандидатури проголосували 

одноголосно. 

Заступник Голови Студентської ради запропонувала наступну структуру 

Студентської ради та запропонувала із присутніх вибрати членів до комітетів: 

 Комітет з питань освіти і науки; 

 Спортивний комітет; 

 Культурно-масовий комітет; 

 Благодійний (соціальний) комітет; 

 Інформаційний комітет; 

 Комітет зв’язків із громадськістю. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Затвердити склад та структуру Студентської ради в наступному складі: 

 

Голова Студентської ради Карпенко Мирослава Миколаївна 

Заступник Голови Студентської ради Скрипка Марія Олегівна 



Секретар Студентської ради Смалько Вікторія Валеріївна 

Члени комітетів 

Комітет з питань освіти і науки Ременець Анна Ігорівна 

Спортивний комітет Коршак Денис Олександрович 

Культурно-масовий комітет Михайлюк Катерина Олегівна 

Благодійний (соціальний) комітет Руденок Катерина Петрівна 

Інформаційний комітет Семенець Ярослав Євгенійович 

Комітет зв’язків із громадськістю Кірієнко Костянтин Сергійович 

 

2. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., про 

затвердження плану роботи на 2021/2022 н. р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

3. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М. про 

організацію та участь в Дні знань, Дні нотаріату, Дні підприємця, Міжнародному 

дні грамотності, Дні здоров’я, Нетворкінгу «Друзі вже 4 роки!» 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Всім комітетам зібрати, обробити інформацію з подальшим 

оприлюдненням та долучитись до організації. 

 

4. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., про 

прийняття участі в святкуванні Дня міста. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Комітетам зв’язків із громадськістю та інформаційному зібрати та 

обробити інформацію з подальшим оприлюдненням. Сформувати список 

делегатів від студентства та делегувати для участі. 

 

5. Слухали: інформацію к.ю.н. Сидоренко Є.В. щодо чинного 

законодавства в сфері запобігання та протидії корупції в Україні (Закон України 

«Про запобігання корупції» від 27.10.2020; Методичні рекомендації щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів від 29.09.2017; Лист МОН 

України від 05.09.2018 № 1/9-631 «Щодо проведення щорічного моніторингу 

дотримання законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів») та 

можливі варіанти відповідальності, що можуть бути застосовані до осіб, які 

вчинили корупційне правопорушення. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Секретарю СР Смалько В.В. довести до відома студентів інформацію про 

те, що за явності вчинення корупційного правопорушення чи намаганні вчинити 

корупційне правопорушення, студенти можуть звертатись до адміністрації 

Інституту чи Студентської ради. Звернення може здійснюватись анонімно. 

 



6. Слухали: інформацію Голови Студентської ради Карпенко М.М., про 

обговорення проекту Положення про уповноваженого з прав студентів та 

корегування проекту. 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Студентська рада одноголосно підтримала проект Положення про 

уповноваженого з прав студентів та корегування проекту. 

 

 

 

Голова СР                                                       Карпенко М.М. 

 

              Секретар СР                                                    Смалько В.В. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


