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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

м. Київ         14 вересня 2017 р. 

 

На засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

(далі – Організаційний комітет) присутні: 

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

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

та туристичного бізнесу; 

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

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

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

справи; 

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

роботи; 

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

права; 

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

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

10.  Міняйло О.І. – декан факультету економіки, менеджменту 

та психології; 

11.  Олійник О.В. – директор Торговельно-економічного 

коледжу (м. Київ); 

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. Уточнення списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

2. Про закінчення строку подання клопотань від громадських організацій 

про дозвіл мати спостерігачів під час виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

3. Про затвердження списку співробітників для забезпечення належного 

порядку, безпеки та відео зйомки на виборчій дільниці. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Уточнення списку осіб, які мають право брати участь 

у виборах ректора КНТЕУ. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! До організаційного 

комітету звернувся директор Чернівецького вищого комерційного училища з 

листом у якому йдеться про те, що у зв'язку з допущеною технічною 

помилкою в списку штатних педагогічних працівників Чернівецького вищого 

комерційного училища КНТЕУ, поданого Організаційному комітету з 

проведення виборів ректора КНТЕУ, в позиції 11 «Гісса Алла Сергіївна» 

необхідно замінити «Алла» на «Анна». Відповідні зміни внести до списку 

осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету 19 вересня 2017 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести відповідні зміни до списку осіб, які мають 

право брати участь у виборах ректора КНТЕУ. 

 

Одноголосно 
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2. СЛУХАЛИ: Про закінчення строку подання клопотань від 

громадських організацій про дозвіл мати спостерігачів під час виборів 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! Відповідно до пункту 2.4. 

Положення про порядок роботи спостерігачів на виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, затвердженого 

постановою вченої ради КНТЕУ від 25 травня 2017 року (протокол № 12, 

п. 1), громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання 

освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому 

законодавством України порядку, не пізніше як за сім днів до дня 

голосування може звернутися до Організаційного комітету з клопотанням 

про дозвіл мати одного спостерігача під час виборів ректора Університету. 

Такий термін на даний час минув, таким чином реєстрація громадських 

спостерігачів припиняється. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Припинити реєстрацію громадських спостерігачів 

на виборах ректора КНТЕУ. 

 

Одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження списку співробітників для 

забезпечення належного порядку, безпеки та відео зйомки на виборчій 

дільниці. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! 

Відповідно до пункту 4.17. Положення про порядок проведення виборів 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету, 

затвердженого постановою вченої ради КНТЕУ від 25 травня 2017 року 

(протокол № 12, п. 1) процес голосування і підрахунку голосів підлягає 

фіксуванню за допомогою відео засобів. Крім того, пункт 5.12. Положення 

про виборчу комісію з проведення виборів ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету, затвердженого постановою вченої 

ради КНТЕУ від 25 травня 2017 року (протокол № 12, п. 1) передбачає що, 

процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою 

відео-засобів. 

Отже, для забезпечення відео фіксації процесу голосування та підра-

хунку голосів доцільно залучити відповідних співробітників університету. 

Пропоную для виконання даної роботи залучити співробітників Головного 

інформаційно-обчислювального центру – Центру інформаційних технологій: 

Шестака Ярослава Івановича; 

Паригіна Павла Володимировича. 




