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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

м. Київ         01 вересня 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.  Міняйло О.І. – декан факультету економіки, менеджменту 

та психології; 

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

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

діловодства; 

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

фінансового відділу; 

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

КНТЕУ; 

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

фінансового та інформаційного права;  

18.  Тарасюк М.В. – вчений секретар; 

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

інформаційних систем; 

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

центру – Головного центру інформаційних 

технологій; 
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21.  Шклярук К.С. директор Інститут вищої кваліфікації; 

22.  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. Визначення квот представництва штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками і 

студентів Київського національного торговельно-економічного 

університету та його відокремлених структурних підрозділів щодо 

обрання представників для участі у виборах ректора Університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

2. Про визначення дати, місця, часу проведення зборів груп штатних 

співробітників Київського національного торговельно-економічного 

університету, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, та зборів цієї категорії працівників 

відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

3. Затвердження форми бюлетеня для проведення штатними 

співробітниками, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Київського національного торговельно-

економічного університету та його відокремлених структурних 

підрозділів прямих таємних виборів представників для участі у виборах 

ректора Університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

4. Про організацію голосування представниками Київського комерційного 

училища КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 
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5. Затвердження графіку зустрічей кандидата на посаду ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету з виборцями. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Визначення квот представництва штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками і студентів Київського національного 

торговельно-економічного університету та його відокремлених 

структурних підрозділів щодо обрання представників для участі у 

виборах ректора Університету. 

 

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

Положення про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету брати участь у 

виборах ректора Університету мають право: 

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний 

працівник Університету; 

- представники з числа інших штатних працівників Університету, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

Університету, які обираються відповідними працівниками шляхом 

проведення прямих таємних виборів; 

- виборні представники з числа студентів Університету денної форми 

навчання, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

Положенням про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету визначено що, 

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

педагогічних працівників Університету становить 76 відсотків загальної 

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

представників з числа інших працівників Університету – 8 відсотків; 

кількість виборних представників з числа студентів – 16 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у виборах. 

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. 

Беручи до уваги кількісний склад категорій працівників, визначених у 

пункті 3.1 Положення про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету станом на дату, 

зазначену у наказі керівника Університету «Про організацію та проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 
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університету», я саме на перше вересня 2017 р., пропонуємо організаційному 

комітетові затвердити такі квоти представництва на виборах ректора КНТЕУ 

для базового навчального закладу та відокремлених структурних підрозділів: 

1. КНТЕУ (базовий навчальний заклад): 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

661 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 70 осіб; 

студенти –139 осіб. 

2. Вінницький торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

158 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 17 осіб; 

студенти – 33 особи; 

3. Одеський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

44 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 5 осіб; 

студенти – 9 осіб; 

4. Харківський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

105 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 11 осіб;  

студенти – 22 особи;  

5. Чернівецький торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

106 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 11 осіб;  

студенти – 22 особи;; 

6. Ужгородський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

41 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 4 особи; 

студенти – 9 осіб;  

7. Харківський інститут фінансів:  

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

75 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 8 осіб; 
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студенти –16 осіб 

8. Торговельно-економічний коледж (м. Київ): 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

69 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб;  

студенти –15 осіб; 

9. Бурштинський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

66 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 14 осіб; 

10. Вінницький торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

62 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 

11. Житомирський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

64 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 

12. Коломийський економіко-правовий коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

56 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 6 осіб; 

студенти – 12 осіб; 

13. Харківський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

47 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 5 осіб; 

студенти – 10 осіб; 

14. Хмельницький торговельно-економічний коледж:  

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

62 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 
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15. Ужгородський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

66 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 14 осіб; 

16. Одеський фінансово-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

21 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 2 особи; 

студенти – 4 особи; 

17. Чернівецьке вище комерційне училище: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

64 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 6 осіб;  

18. Ужгородське вище комерційне училище: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

39 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 3 особи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити такі квоти представництва на виборах ректора КНТЕУ для 

базового навчального закладу та відокремлених структурних підрозділів: 

1. КНТЕУ (базовий навчальний заклад): 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

661 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 70 осіб; 

студенти –139 осіб. 

2. Вінницький торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

158 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 17 осіб; 

студенти – 33 особи; 

3. Одеський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

44 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 5 осіб; 

студенти – 9 осіб; 
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4. Харківський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

105 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 11 осіб;  

студенти – 22 особи;  

5. Чернівецький торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

106 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 11 осіб;  

студенти – 22 особи;; 

6. Ужгородський торговельно-економічний інститут: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

41 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 4 особи; 

студенти – 9 осіб;  

7. Харківський інститут фінансів:  

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

75 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 8 осіб; 

студенти –16 осіб 

8. Торговельно-економічний коледж (м. Київ): 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

69 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб;  

студенти –15 осіб; 

9. Бурштинський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

66 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 14 осіб; 

10. Вінницький торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

62 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 

11. Житомирський торговельно-економічний коледж: 
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кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

64 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 

12. Коломийський економіко-правовий коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

56 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 6 осіб; 

студенти – 12 осіб; 

13. Харківський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

47 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 5 осіб; 

студенти – 10 осіб; 

14. Хмельницький торговельно-економічний коледж:  

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

62 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 13 осіб; 

15. Ужгородський торговельно-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

66 осіб; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 7 осіб; 

студенти – 14 осіб; 

16. Одеський фінансово-економічний коледж: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

21 особа; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 2 особи; 

студенти – 4 особи; 

17. Чернівецьке вище комерційне училище: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

64 особи; 

кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 6 осіб;  

18. Ужгородське вище комерційне училище: 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 

39 осіб; 
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кількість співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками – 3 особи. 

 

Одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Про визначення дати, місця, часу проведення зборів 

груп штатних співробітників Київського національного торговельно-

економічного університету, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! Для обрання представ-

ників з числа співробітників КНТЕУ, які не є науковими, науково-педаго-

гічними та педагогічними працівниками. Пропоную такий графік зборів: 

 

Групи  

 

Дата та час 

проведення 

Місце проведення 

Група № 1 05.09. 2017 р. о 14.00 вул. Кіото, 19,  

корпус Б, ауд. Б-201  

Група № 2 05.09. 2017 р. о 14.00 вул. Кіото, 21,  

корпус Д, актова зала  

Група № 3 05.09. 2017 р. о 11.00 вул. Кіото, 19,  

Конгрес-Центр, 

актова зала 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити такий графік проведення зборів груп штатних співробітників 

Київського національного торговельно-економічного університету, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками: 

 

Групи  

 

Дата та час 

проведення 

Місце проведення 

Група № 1 05.09. 2017 р. о 14.00 вул. Кіото, 19,  

корпус Б, ауд. Б-201  

Група № 2 05.09. 2017 р. о 14.00 вул. Кіото, 21,  

корпус Д, актова зала  

Група № 3 05.09. 2017 р. о 11.00 вул. Кіото, 19,  

Конгрес-Центр, 

актова зала 

 

Одноголосно 
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3. СЛУХАЛИ: Затвердження форми бюлетеня для проведення 

штатними співробітниками, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками Київського національного торговельно-

економічного університету прямих таємних виборів представників для 

участі у виборах ректора університету. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! Для проведення 

процедури таємного голосування виборів представників для участі у виборах 

ректора Університету з числа співробітників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Київського національного 

торговельно-економічного університету необхідним є затвердження 

відповідної форми бюлетеня.  

Залежно від рішення зборів можливе пакетне або рейтингове 

голосування. У разі обрання зборами рейтингової форми голосування 

пропоную таку форму бюлетеня:  

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Назва структурного підрозділу (номер групи)  
 

Дата                                                                Населений пункт 
 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання співробітників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету на виборах 19 вересня 2017 року. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  кандидата ЗА ПРОТИ 
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Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» навпроти 

кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) 

або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну 

позначку напроти кожного кандидата. 

 

У разі обрання зборами пакетної форми голосування пропоную 

затвердити таку форму бюлетеня: 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Назва структурного підрозділу (номер групи)  

 

__.09.2017                                                                м. Київ 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

таємного голосування для обрання співробітників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету на виборах 19 вересня 2017 року. 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗА       ПРОТИ  

 

Примітка. Особа, що голосує може зробити лише одну позначку. 
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ПОСТАНОВИЛИ:. 

1. Затвердити такі форми бюлетеня таємного голосування для обрання 

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

працівниками, щодо обрання представників для участі у виборах ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету на 

виборах 19 вересня 2017 р.  

 

у разі рейтингового голосування: 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Назва структурного підрозділу (номер групи) 
 

Дата                                                                Населений пункт 
 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання співробітників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету на виборах 19 вересня 2017 року. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  кандидата ЗА ПРОТИ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» навпроти 

кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) 

або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну 

позначку напроти кожного кандидата. 
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у разі пакетного голосування: 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

Назва структурного підрозділу (номер групи)  

 

__.09.2017                                                                м. Київ 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

таємного голосування для обрання співробітників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету на виборах 19 вересня 2017 року. 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗА       ПРОТИ  

 

Примітка. Особа, що голосує може зробити лише одну позначку. 

 

2. Згідно пункту 3.9. Положення про обрання співробітників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, на звороті 

кожний бюлетень завірити підписом голови та секретаря лічильної комісії. 

 

Одноголосно 

  




