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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

м. Київ         20 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.  Попик А.Ю. – студент 1 курсу 6м групи ФЕМП; 

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.  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. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету двох 

примірників підсумкового протоколу про результати голосування. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

2. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету заяв та 

скарг, поданих кандидатами на посаду ректора Університету, 

спостерігачами. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

3. Про визнання виборів ректора Київського національного торговельно-

економічного університету такими, що відбулися. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

4. Про оприлюднення результатів виборів на веб-сайті Університету. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

5. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора 

університету, відповідальній особі за її збереження. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 
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1. СЛУХАЛИ: Про отримання від виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету двох примірників підсумкового протоколу про результати 

голосування. 

 

ВИСТУПИВ Харченко О.А.: Шановні колеги! Виборчою комісією з 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету, відповідно до пункту 5.11. Положення про виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Київського національного торговельно-

економічного університету, затвердженого постанови вченою радою КНТЕУ 

від 25 травня 2017 року (протокол № 12, п. 1), складено у двох оригінальних 

примірниках підсумковий протокол про результати голосування. Обидва 

примірники підсумкового протоколу повинні бути передані до 

організаційного комітету.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти від виборчої комісії два оригінальних 

примірники підсумкового протоколу про результати голосування на виборах 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету. 

 

Одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Про отримання від виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету заяв та скарг, поданих кандидатами на посаду ректора 

Університету, спостерігачами. 

 

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

5.11. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету, затвердженого постанови 

вченою радою КНТЕУ від 25 травня 2017 року (протокол № 12, п. 1), 

Організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані 

кандидатами на посаду ректора Університету, спостерігачами, а також рішення, 

прийняті за результатами їх розгляду. Аналогічні положення містяться і в 4.3.2. 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету, затвердженого 

постанови вченою радою КНТЕУ від 25 травня 2017 року (протокол № 12, п. 1). 

До виборчої комісії з виборів ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету від кандидатів на посаду ректора 

університету, спостерігачів заяви та скарги не надходили.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Заяви та скарги від кандидатів на посади ректора університету та 

спостерігачів відсутні. 
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2. Вибори ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету 19 вересня 2017 року пройшли без порушень. 

 

Одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Про визнання виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету такими, що 

відбулися. 

 

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

України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII вибори 

вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 

відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, 

кожен з яких має один голос і голосує особисто.  

У виборах ректора Київського національного торговельно-економічного 

університету взяло участь 95,1 відсотка від загальної кількості осіб, що мають 

право брати участь у виборах. Таким чином, вибори ректора КНТЕУ слід 

вважати такими, що відбулися. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Вважати вибори ректора Київського національного торговельно-

економічного університету 19 вересня 2017 року такими, що відбулися. 

2. Відповідно до підсумкового протоколу про результати голосування 

вважати обраним на посаду ректора Київського національного торговельно-

економічного університету Мазаракі Анатолія Антоновича. 

 

Одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Про оприлюднення результатів виборів на веб-сайті 

Університету. 

 

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

4.3.3. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету, затвердженого 

постанови вченою радою КНТЕУ від 25 травня 2017 року (протокол № 12, п. 1), 

оприлюднити результати виборів на веб-сайті Університету. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: оприлюднити результати виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету від 19 вересня 2017 

року на веб-сайті Університету. 

 

Одноголосно 

 




