КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ПРОТОКОЛ №7
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора
м. Київ
27 листопада 2017 року
На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі Організаційний комітет) присутні:
Голова організаційного комітету,
1. Баула Ольга Петрівна
декан факультету хімічних та
біофармацевтичних технологій;
заступник голови організаційного
2. Шпак Петро Григорович
комітету, начальник відділу кадрів
3. Первая Наталія Володимирівна секретар організаційного комітету,
учений секретар Вченої ради
університету;
головний енергетик;
4. Бобровник Володимир
Миколайович
директор центру доуніверситетської
5. Горобець Василь Андрійович
та індивідуальної освіти;
6. Єрмоленко Інна В ’ячеславівна фахівець 1 категорії сектору по роботі
з обдарованою молоддю відділу
моніторингу якості підготовки
фахівців та аналітичної роботи
НМЦУПФ;
7. Гайдей Олексій Олексійович
директор Чернігівського промисловоекономічного коледжу
декан факультету мехатроніки та
8. Зенкін Микола Анатолійович
комп’ютерних технологій;
декан факультету індустрії моди;
9. Зубкова Людмила Іванівна
декан факультету дизайну;
10. Колосніченко Марина
Вікторівна
декан факультету підприємництва та
11.Ганущак-Єфіменко Людмила
права
Михайлівна
завідувач навчальної лабораторії
12.Липчак Наталія Станіславівна
кафедри електроніки та
електротехніки;
декан факультету ринкових,
13.Натрошвілі Світлана
інформаційних та інноваційних
Геннадіївна
технологій (м.Черкаси),
декан факультету економіки та
14. Ольшанська Олександра
Володимирівна
бізнесу;
15.Панасюк Ігор Васильович
завідувач кафедри техногенної
і

безпеки та тепломасообмінних
процесів;
16.Плавай Вікторія Петрівна
завідувач кафедри прикладної
екології, технології полімерів та
хімічних волокон;
17.Пруднікова Наталія Дмитрівна старший науковий співробітник
відділу з питань інтелектуальної
власності;
18.Стаценко Володимир
начальник інформаційноВолодимирович
обчислювального центру;
19.Степаненко Максим
студент 1 курсу другого рівня вищої
Володимирович
освіти групи М ГБА-17;
20.Тарасенко Ганна Вікторівна
доцент кафедри промислової
фармації;
21 .Хмелевська Любов Петрівна
директор коледжу КНУТД;
22.Шевченко Олег Олександрович директор проектного офісу;
Присутні 92,3% членів Організаційного комітету, затвердженого
наказом «Про організацію та проведення виборів ректора Університету» від
13.09.2017 р. №180. Засідання Організаційного комітету є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про визначення відповідальних від Організаційного комітету за
координацію та комунікацію на виборах ректора КНУТД ЗО листопада
2017 р.
Доповідач: Баула О.П.
2. Про визначення уповноважених представників Організаційного
комітету на виборчих дільницях у відокремлених структурних підрозділах
КНУТД на виборах ректора КНУТД ЗО листопада 2017 р.
Доповідач: Баула О.П.
3. Поточні питання.
За затвердження порядку денного Організаційного комітету голосували
одноголосно.
1.
СЛУХАЛИ: Про визначення відповідальних від Організаційного
комітету за координацію та комунікацію на виборах ректора КНУТД 30
листопада 2017 р.
ВИСТУПИЛА Баула О.П.: Відповідно до вимог Положення про
вибори ректора Київського національного університету технологій та
дизайну та Положення про організаційний комітет з проведенні виборів
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ректора Київського національного університету технологій та дизайну з
метою забезпечення координації та комунікацій з виборцями, членами
виборчої комісії, представниками на виборах ректора КНУТД ЗО листопада
2017 р. необхідно визначити відповідальних від Організаційного комітету.
Пропоную визначити відповідальних від Організаційного комітету за:
•
координацію та комунікацію з виборцями з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками КНУТД - Бобровник В.М., Пруднікова Н.Д., Мурована Л.В.;
•
координацію та комунікацію з виборцями з числа студентів Кураксіна В.Є., Степаненко М.В.;
•
координацію та комунікацію на факультетах з виборцями, які є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками - Зубкова
Л.І.( факультет ІМ), Зенкін М.А.(факультет МКТ), Ганущак-Єфіменко Л.М.
(факультет ПП) Колосніченко М.В. (факультет дизайну), Тарасенко Г.В.(
факультет ХБТ), Ольшанська О.В. (факультет ЕБ); Панасюк І.В. (ННІСТН);
•
координацію та комунікацію з членами виборчої комісії та
представниками на виборах ректора - Шевченко О.О., Стаценко В.В.,
Єрмоленко І.В., Кизимчук О.П.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити відповідальних від Організаційного комітету на виборах
ректора КНУТД ЗО листопада 2017 р. за:
•
координацію та комунікацію з виборцями з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками - Бобровник В.М., Пруднікова Н.Д., Мурована Л.В.;
•
координацію та комунікацію з виборцями з числа студентів Кураксіна В.Є., Степаненко М.В.;
•
координацію та комунікацію на факультетах з виборцями, які є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками - Зубкова
Л.І.(факультет ІМ), Зенкін М.А.(факультет МКТ), Ганущак-Єфіменко Л.М.
(факультет ПП) Колосніченко М.В. (факультет дизайну), Тарасенко
Г.В.(факультет ХБТ), Ольшанська О.В. (факультет ЕБ); Панасюк І.В.
(ННІСТН);
•
координацію та комунікацію з членами виборчої комісії та
представниками на виборах ректора - Шевченко О.О., Стаценко В.В.,
Єрмоленко І.В., Кизимчук О.П.
Результати голосування: «за» - одноголосно
2.
СЛУХАЛИ: Про визначення уповноважених представників
Організаційного комітету на виборчих дільницях у відокремлених
структурних підрозділах КНУТД на виборах ректора КНУТД ЗО листопада
2017 р.

з

ВИСТУПИЛА Баула О.П. Згідно наказу КНУТД від 13.09.2017 р.
№ 180 були створені Дільничні виборчі комісії з проведення виборів ректора
у відокремлених структурних підрозділах Університету, на яких у день
голосування відповідно до вимог Положення про вибори ректора Київського
національного університету технологій та дизайну та Положення про
організаційний комітет з проведенні виборів ректора Київського
національного університету технологій та дизайну мають бути присутні
уповноважені представники від Організаційного комітету. Пропоную
визначити уповноважених представників від Організаційного комітету на
виборчих дільницях у відокремлених структурних підрозділах КНУТД на
виборах ректора КНУТД 30 листопада 2017 р.:
Натрошвілі С.Г. на виборчій дільниці факультету ринкових,
інформаційних та інноваційних технологій м.Черкаси;
Хмелевська Л.П. на виборчій дільниці Коледжу КНУТД м. Київ;
Креденець Н.Д. на виборчій дільниці Львівського коледжу Індустрії
моди м.Львів;
Гайдей О.О. на виборчій дільниці Чернігівського промисловоекономічного коледжу м.Чернігів.
ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити уповноважених представників від Організаційного комітету
на виборчих дільницях у відокремлених структурних підрозділах КНУТД
на виборах ректора КНУТД ЗО листопада 2017 р.:
Натрошвілі С.Г. на виборчій дільниці факультету ринкових,
інформаційних та інноваційних технологій м.Черкаси;
Хмелевська Л.П. на виборчій дільниці Коледжу КНУТД м. Київ;
Креденець Н.Д. на виборчій дільниці Львівського коледжу Індустрії
моди м.Львів;
Гайдей О.О. на виборчій дільниці Чернігівського промисловоекономічного коледжу м.Чернігів.
Результати голосування: «за» - одноголосно

Голова Організаційного комітету

О.П. Баула

Секретар Організаційного комітету

Н.В. Первая
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