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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

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

коледжу (м. Київ); 

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

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

діловодства; 

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

фінансового відділу; 

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

КНТЕУ; 

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

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

фінансового та інформаційного права;  

20.  Тарасюк М.В. – вчений секретар; 

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

інформаційних систем; 
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22.  Шестак Я.І. – директор Інформаційно-обчислювального 

центру – Головного центру інформаційних 

технологій; 

23.  Шклярук К.С. директор Інститут вищої кваліфікації; 

24.  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. Затвердження місць проведення виборів ректора КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

2. Затвердження списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

3. Затвердження форми письмового повідомлення кандидата на посаду 

ректора КНТЕУ про припинення передвиборної агітації. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

4. Затвердження списку осіб, з числа співробітників університету, для 

забезпечення порядку під час проведення виборів ректора КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 

5. Затвердження форми письмового повідомлення про включення 

співробітника КНТЕУ до списку осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора КНТЕУ. 

Інформація голови 

організаційного комітету з 

виборів ректора КНТЕУ 

Харченка О.А. 
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1. СЛУХАЛИ: Затвердження місць проведення виборів ректора 

КНТЕУ. 

 

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

ефективної організації виборів, дотримання зручних умов праці членів 

виборчих комісій та для створення умов для дотримання законодавства 

України доцільним є затвердження місць проведення виборів ректора 

КНТЕУ у базовому навчальному закладі та відокремлених структурних 

підрозділах. За поданням дільничних виборчих комісій пропоную такі місця 

проведення виборів ректора КНТЕУ: 

 

№ з/п Структурний підрозділ Місце проведення виборів 

1.  Київський національний 

торговельно-економічний 

університет (базовий 

начальний заклад) 

Конгрес-центр (ІІ поверх), вул. Кіото, 

19, м. Київ 

2.  Вінницький торговельно-

економічний інститут,  

Аудиторія 56, навчальний корпус 

№ 1, вул. Соборна, 87, м. Вінниця 

3.  Одеський торговельно-

економічний інститут 

Аудиторія № 1 (читальна зала), вул. 

25 Чапаєвської дивізії, буд. 6, 

м. Одеса 

4.  Ужгородський 

торговельно-економічний 

інститут 

Актова зала, Православна набережна, 

21, м. Ужгород 

5.  Харківський торговельно-

економічний інститут 

Читальна зала бібліотеки, пров. 

О. Яроша, 8, м. Харків 

6.  Харківський інститут 

фінансів 

Актова зала, пров. Пленьовський, буд. 

5, м. Харків 

7.  Чернівецький 

торговельно-економічний 

інститут 

Аудиторія 205, Центральна площа, 7, 

м. Чернівці 

8.  Бурштинський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, Навчальний корпус, 

вул. О. Басараб, 1, м. Бурштин, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

9.  Вінницький торговельно-

економічний коледж 

Актова зала, вул. Київська, 80, 

м. Вінниця 

10.  Житомирський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, вул. Чуднівська, 101, 

м. Житомир 

11.  Торговельно-економічний 

коледж (місто Київ) 

Читальна зала бібліотеки, вул. 

Львівська, 2/4, м. Київ 

12.  Коломийський економіко-

правовий коледж 

Читальна зала бібліотеки, вул. 

Б. Хмельницького, 2-а, м. Коломия, 
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Івано-Франківська область 

13.  Ужгородський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, Православна набережна, 

20, м. Ужгород 

14.  Одеський фінансово-

економічний коледж 

Аудиторія № 9, вул. 25 Чапаєвської 

дивізії, буд. 6, м. Одеса 

15.  Харківський торговельно-

економічний коледж 

Актова зала, вул. Клочківська, 202, 

м. Харків 

16.  Хмельницький 

торговельно-економічний 

коледж 

аудиторія № 8, вул. Кам’янецька, 114, 

м. Хмельницький 

17.  Ужгородське вище 

комерційне училище 

Актова зала, Православна набережна, 

21, м. Ужгород 

18.  Чернівецьке вище 

комерційне училище 

Актова зала (каб.33), Соборна площа, 

2, м. Чернівці 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити такі місця проведення виборів ректора КНТЕУ: 

№ з/п Структурний підрозділ Місце проведення виборів 

1.  Київський національний 

торговельно-економічний 

університет (базовий 

начальний заклад) 

Конгрес-центр (ІІ поверх), вул. Кіото, 

19, м. Київ 

2.  Вінницький торговельно-

економічний інститут,  

Аудиторія 56, навчальний корпус 

№ 1, вул. Соборна, 87, м. Вінниця 

3.  Одеський торговельно-

економічний інститут 

Аудиторія № 1 (читальна зала), вул. 

25 Чапаєвської дивізії, буд. 6, 

м. Одеса 

4.  Ужгородський 

торговельно-економічний 

інститут 

Актова зала, Православна набережна, 

21, м. Ужгород 

5.  Харківський торговельно-

економічний інститут 

Читальна зала бібліотеки, пров. 

О. Яроша, 8, м. Харків 

6.  Харківський інститут 

фінансів 

Актова зала, пров. Пленьовський, буд. 

5, м. Харків 

7.  Чернівецький 

торговельно-економічний 

інститут 

Аудиторія 205, Центральна площа, 7, 

м. Чернівці 

8.  Бурштинський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, Навчальний корпус, 

вул. О. Басараб, 1, м. Бурштин, 

Галицький район, Івано-Франківська 

область 

9.  Вінницький торговельно-

економічний коледж 

Актова зала, вул. Київська, 80, 

м. Вінниця 
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10.  Житомирський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, вул. Чуднівська, 101, 

м. Житомир 

11.  Торговельно-економічний 

коледж (місто Київ) 

Читальна зала бібліотеки, вул. 

Львівська, 2/4, м. Київ 

12.  Коломийський економіко-

правовий коледж 

Читальна зала бібліотеки, вул. 

Б. Хмельницького, 2-а, м. Коломия, 

Івано-Франківська область 

13.  Ужгородський 

торговельно-економічний 

коледж 

Актова зала, Православна набережна, 

20, м. Ужгород 

14.  Одеський фінансово-

економічний коледж 

Аудиторія № 9, вул. 25 Чапаєвської 

дивізії, буд. 6, м. Одеса 

15.  Харківський торговельно-

економічний коледж 

Актова зала, вул. Клочківська, 202, 

м. Харків 

16.  Хмельницький 

торговельно-економічний 

коледж 

аудиторія № 8, вул. Кам’янецька, 114, 

м. Хмельницький 

17.  Ужгородське вище 

комерційне училище 

Актова зала, Православна набережна, 

21, м. Ужгород 

18.  Чернівецьке вище 

комерційне училище 

Актова зала (каб.33), Соборна площа, 

2, м. Чернівці 

 

Одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Затвердження списку осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора КНТЕУ. 

 

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

Положення про порядок проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету організаційний 

комітет складає та подає виборчій комісії університету та дільничним 

виборчим комісіям список осіб, які мають право брати участь у виборах, не 

пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів, але не 

раніше дати отримання офіційного листа Міністерства освіти і науки України 

із переліком кандидатів. Організаційним комітетом такий список складений. 

Пропоную його затвердити.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

1. Затвердити список осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету 

(додається). 
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2. Передати список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету виборчій 

комісії університету та дільничним виборчим комісіям. 

 

Одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Затвердження форми письмового повідомлення кандидата 

на посаду ректора КНТЕУ про припинення передвиборної агітації. 

 

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

4.2.12. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету 

організаційний комітет письмово попереджає кандидатів на посаду ректора 

Університету щодо припинення агітації за одну добу до дня виборів.  

Пропоную затвердити таку форму письмового повідомлення кандидата 

на посаду ректора КНТЕУ про припинення передвиборної агітації: 

 

Кандидату на посаду ректора 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету ПІБ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ АГІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Шановний ___________________________! 

 

Повідомляємо, що відповідно до пункту 2.15. 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 (зі змінами та доповненнями), Ви повинні припинити агітаційні 

заходи за одну добу до дня виборів. 

 

 

 

Голова організаційного комітету    О.А. Харченко 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити таку форму письмового повідомлення кандидата на посаду 

ректора КНТЕУ про припинення передвиборної агітації: 
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Кандидату на посаду ректора 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету ПІБ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ АГІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Шановний ___________________________! 

 

Повідомляємо, що відповідно до пункту 2.15. 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 (зі змінами та доповненнями), Ви повинні припинити агітаційні 

заходи за одну добу до дня виборів. 

 

 

 

Голова організаційного комітету    О.А. Харченко 

 

 

Одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Затвердження списку осіб, з числа співробітників 

університету, для забезпечення порядку під час проведення виборів 

ректора КНТЕУ. 

 

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

належного порядку під час проведення виборів ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету пропоную 

призначити чергових осіб з числа співробітників КНТЕУ (базового 

навчального закладу) а саме: 

1. Рак Юлію Анатоліївну – заступника декана з навчально-виховної 

роботи ФЕМП; 

2. Вишинську Тетяну Леонідівну – заступника декана з навчальної 

роботи ФМТП; 

3. Васильєву Олену Олександрівну – заступника декана з наукової 

роботи ФРГТБ; 

4. Антонюка Олександра Андрійовича – заступника декана з навчально-

виховної роботи ФФБС; 

5. Муковоза Висиля Степановича – заступника декана з навчально-

виховної роботи ФОАІС; 
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6.  – Романенко Олену Валеріївну – заступника декана з навчально-

методичної роботи ФТМ. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити список чергових осіб, які забезпечуватимуть належного 

порядку під час проведення виборів ректора Київського національного 

торговельно-економічного університету: 

1. Рак Юлію Анатоліївну – заступника декана з навчально-виховної 

роботи ФЕМП; 

2. Вишинську Тетяну Леонідівну – заступника декана з навчальної 

роботи ФМТП; 

3. Васильєву Олену Олександрівну – заступника декана з наукової 

роботи ФРГТБ; 

4. Антонюка Олександра Андрійовича – заступника декана з навчально-

виховної роботи ФФБС; 

5. Муковоза Василя Степановича – заступника декана з навчально-

виховної роботи ФОАІС; 

6. Романенко Олену Валеріївну – заступника декана з навчально-

методичної роботи ФТМ. 

 

Одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження форми письмового повідомлення про 

включення співробітника КНТЕУ до списку осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора КНТЕУ. 

 

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

своєчасного повідомлення осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора КНТЕУ пропоную затвердити форму письмового повідомлення про 

включення співробітника КНТЕУ до списку осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора КНТЕУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:. 

Затвердити таку форму письмового повідомлення про включення 

співробітника КНТЕУ до списку осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора КНТЕУ: 
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