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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

м. Київ         30 серпня 2017 р. 

 

 

На засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

(далі – Організаційний комітет) присутні: 

1.  Аннєнкова Н.М. – заступник головного бухгалтера; 

2.  Босовська М.В. – професор кафедри готельно-ресторанного 

бізнесу; 

3.  Ведмідь Н.І. – декан факультету ресторанно-готельного 

та туристичного бізнесу; 

4.  Вовк Г.М. головний інженер; 

5.  Греков І.О. – провідний спеціаліст юридичного відділу; 

6.  Гурджиян К.В. –  доцент кафедри маркетингу та реклами; 

7.  Канєва Т.В. – декан факультету фінансів та банківської 

справи; 

8.  Кладченко М.В. – начальник відділу навчально-виховної 

роботи; 

9.  Ладиченко К.І. – декан факультету міжнародної торгівлі та 

права; 

10.  Линник В.С. – начальник відділу кадрів; 

11.  Мельниченко С.В. – проректор з наукової роботи; 

12.  Осика В.А. – декан факультету торгівлі та маркетингу; 

13.  Питель О.П. – начальник відділу організації та контролю 

діловодства; 

14.  Писаренко О.І. – заступник начальника планово-

фінансового відділу; 

15.  Понкратова Д.А. – голова ради студентського самоврядування 

КНТЕУ; 

16.  Сударенко О.В. – доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права;  

17.  Тарасюк М.В. – вчений секретар; 

18.  Харченко О.А. – декан факультету обліку, аудиту та 

інформаційних систем; 

19.  Шестак Я.І. – директор Інформаційно-обчислювального 

центру – Головного центру інформаційних 

технологій; 

20.  Шклярук К.С. директор Інститут вищої кваліфікації; 
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21.  Яцюк Д.В. – начальник відділу маркетингу та зв’язків з 

громадськістю. 

 

Присутні більше ніж 2/3 складу Організаційного комітету, що 

затверджений наказом КНТЕУ від 22.05.2017 № 1368, засідання є 

правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Внесення змін до Положення про порядок проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

2. Внесення змін до Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

3. Внесення змін до Положення про виборчу дільницю та дільничну 

виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу з проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

4. Внесення змін до Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про порядок проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Для ефективної організації процедури 

проведення виборів ректора КНТЕУ, забезпечення пропорціонального 

представництва усіх категорій працівників та забезпечення участі у виборах 
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ректора університету співробітників Вищого комерційного училища (м. Київ) 

доцільним є внесення таких змін до Положення про порядок проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету: 

1. Доповнити пункт 3.3 частинами 2 та 3 такого змісту: 

«Для Чернівецького та Ужгородського вищих комерційних училищ 

загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету становить 92 відсотки загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних 

представників з числа інших працівників Університету – 8 відсотків. 

Працівники Вищого комерційного училища (м. Київ) голосують на 

виборчій дільниці Університету». 

2. У пункті 3.11: 

– виключити слова: «дільнична виборча комісія та виборча дільниця у 

Вищому комерційному училищі (м. Київ);»; 

– доповнити пункт 3.11 новою частиною:  

«Працівники Вищого комерційного училища (м. Київ) голосують на 

виборчій дільниці Університету (базового навчального закладу)». 

3. Перше речення пункту 4.5 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати вченій раді КНТЕУ внести до 

Положення про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, затвердженого 

постановою вченої ради Київського національного торговельно-

економічного університету від 25 травня 2017 р. (протокол № 12, п. 1) та 

введеного в дію наказом Київського національного торговельно-

економічного університету 29 травня 2017 р. № 1431 такі зміни: 

1. Доповнити пункт 3.3 частинами 2 та 3 такого змісту: 

«Для Чернівецького та Ужгородського вищих комерційних училищ 

загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету становить 92 відсотки загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних 

представників з числа інших працівників Університету – 8 відсотків. 

Працівники Вищого комерційного училища (м. Київ) голосують на 

виборчій дільниці Університету». 

2. У пункті 3.11: 

– виключити слова: «дільнична виборча комісія та виборча дільниця у 

Вищому комерційному училищі (м. Київ);»; 

– доповнити пункт 3.11 новою частиною:  

«Працівники Вищого комерційного училища (м. Київ) голосують на 

виборчій дільниці Університету». 
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3. Перше речення пункту 4.5 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

 

Одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 

виборах ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: З метою оптимізації процедури виборів 

ректора КНТЕУ, забезпечення процедури обрання осіб, з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету доцільним є внесення до Положення 

про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 

участі у виборах ректора Київського національного торговельно-

економічного університету таких змін: 

1. Доповнити пункт 2.3 частиною 2 такого змісту: 

«Для Чернівецького та Ужгородського вищих комерційних училищ 

загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету становить 92 відсотки загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних 

представників з числа інших працівників Університету – 8 відсотків.» 

2. У пункті 2.7 третє речення виключити: 

«Трудові колективи структурних підрозділів подають до 

Організаційного комітету рішення своїх зборів про висунення претендента 

для обрання виборним представником». 

3. У пункті 2.8 виключити слова: «та оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Університету». 

4. У пункт 3.3 викласти в новій редакції: 

«Керівник відокремленого структурного підрозділу несе персональну 

відповідальність за організацію та проведення обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету». 

5. Перше речення пункту 3.11 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

6. У пункті 3.16 слова «Член Організаційного комітету та» виключити.  

7. У пункті 3.22 слова «члену Організаційного» замінити на слово 

«Організаційному». 
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8. У пункті 3.25 слова «члену Організаційного комітету, який присутній 

на зборах» замінити на слова «Організаційному комітету». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати вченій раді КНТЕУ внести до 

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 

для участі у виборах ректора Київського національного торговельно-

економічного університету, затвердженого постановою вченої ради 

Київського національного торговельно-економічного університету від 25 

травня 2017 р. (протокол № 12, п. 1) та введеного в дію наказом Київського 

національного торговельно-економічного університету 29 травня 2017 р. № 

1431 такі зміни: 

1. Доповнити пункт 2.3 частиною 2 такого змісту: 

«Для Чернівецького та Ужгородського вищих комерційних училищ 

загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету становить 92 відсотки загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних 

представників з числа інших працівників Університету – 8 відсотків.» 

2. У пункті 2.7 третє речення виключити: 

«Трудові колективи структурних підрозділів подають до 

Організаційного комітету рішення своїх зборів про висунення претендента 

для обрання виборним представником». 

3. У пункті 2.8 виключити слова: «та оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Університету». 

4. У пункт 3.3 викласти в новій редакції: 

«Керівник відокремленого структурного підрозділу несе персональну 

відповідальність за організацію та проведення обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету». 

5. Перше речення пункту 3.11 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

6. У пункті 3.16 слова «Член Організаційного комітету та» виключити.  

7. У пункті 3.22 слова «члену Організаційного» замінити на слово 

«Організаційному». 

8. У пункті 3.25 слова «члену Організаційного комітету, який присутній 

на зборах» замінити на слова «Організаційному комітету». 

 

Одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про виборчу дільницю 

та дільничну виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу з 
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проведення виборів ректора Київського національного торговельно-

економічного університету. 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: З метою ефективної організації 

процедури таємного голосування на виборах ректора КНТЕУ доцільним є 

внесення до Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію 

відокремленого структурного підрозділу з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету таких 

змін: 

Перше речення підпункту 3.5.7 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати вченій раді КНТЕУ внести до 

Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію 

відокремленого структурного підрозділу з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

затвердженого постановою вченої ради Київського національного 

торговельно-економічного університету від 25 травня 2017 р. (протокол № 

12, п. 1) та введеного в дію наказом Київського національного торговельно-

економічного університету 29 травня 2017 р. № 1431 такі зміни: 

Перше речення підпункту 3.5.7 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

 

Одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Положення про Виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Київського національного торговельно-

економічного університету. 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: З метою ефективної організації 

процедури таємного голосування на виборах ректора університету та 

забезпечення максимальної участі у виборах усіх осіб, які мають право 

голосу, необхідним є внесення до Положення про Виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Київського національного торговельно-

економічного університету таких змін:  

Перше речення підпункту 3.5.7 доповнити словами: «а також документ, 

який посвідчує спеціальний статус, зокрема, перепустка до Університету або 

його відокремленого структурного підрозділу, студентський квиток». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендувати вченій раді КНТЕУ внести до 

Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, затвердженого 

постановою вченої ради Київського національного торговельно-

економічного університету від 25 травня 2017 р. (протокол № 12, п. 1) та 




