
ПРОТОКОЛ 
Загальних зборів 

Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Державного торговельно-економічного університету 

щодо обрання представників з числа працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора Державного торговельно-економічного університету 
від 12 квітня 2022 року 

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Державного торговельно-економічного університету Вдовічен Анатолій 
Анатолійович проінформував про наявність кворуму, необхідного для 
проведення Загальних зборів. Згідно з п. 3.2 Положення про порядок обрання 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету від 24.02.2022 (протокол 
№ 2 п. 4, введене в дію наказом ректора ДТЕУ від 25.02.2022 № 219) Загальні 
збори вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50 
відсотків від їх загальної кількості. 

Очікувана кількість штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними працівниками (далі - учасники) Загальних зборів, - 76 осіб. 

Явка учасників Загальних зборів на момент відкриття - 58 осіб. 

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Державного торговельно-економічного університету Вдовічен Анатолій 
Анатолійович запропонував розпочати Загальні збори і проголосувати за цю 
пропозицію. 

Результати голосування: 
«За» - 58; 
«Проти» — немає; 
«Утрималися» — немає. 

УХВАЛИЛИ: Розпочати Загальні збори. 

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту 
Державного торговельно-економічного університету Вдовічен Анатолій 
Анатолійович повідомив про потребу шляхом відкритого голосування обрати 
голову зборів та секретаря зборів. 

Запропонували обрати головою зборів Савєльєву Нелю Степанівну, 
старшого інспектора відділу науково-методичної роботи та міжнародних 
зв'язків. 

Голова зборів Неля САВЄЛЬЄВА 



Результати голосування: 
«За» — 58; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» — немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів Савєльєву Нелю Степанівну, 
старшого інспектора відділу науково-методичної роботи та міжнародних 
зв'язків. 

Запропонували обрати секретаря зборів Калінічеву Олену Вікторівну, 
інженер-програміста II категорії центру інформаційних технологій. 

Результати голосування: 
«За» - 58; 
«Проти» — немає; 
«Утрималися» — немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати Секретарем зборів: Калінічеву Олену Вікторівну, 
інженер-програміста II категорії центру інформаційних технологій. 

Голова зборів Неля Савєльєва повідомила, що метою проведення Зборів 
є обрання 5 (п'ятьох) представників серед штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора Державного торговельно-економічного університету. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала для забезпечення 
проведення Зборів шляхом відкритого голосування обрати склад лічильної 
комісії у складі п'ятьох осіб, персонально: 

1. Бубряк Людмилу Даріївну, провідного фахівця відділу організаційно-
кадрового забезпечення. 

2. Гуменну Оксану Іванівну, провідного фахівця навчального відділу. 
3. Журбу Оксану Георгіївну, диспетчера навчального відділу. 
4. Хотинь Любов Василівну, провідного фахівця відділу навчально-

методичної роботи, акредитації та ліцензування. 
5. Чорну Світлану Василівну, провідного економіста відділу 

бухгалтерського обліку та економічної роботи. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала шляхом відкритого 
голосування обрати лічильну комісію загальним списком. 

Результати голосування: 
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з 

«За» - 58; 
«Проти» — немає; 
«Утрималися» — немає. 

УХВАЛИЛИ: Обрати склад лічильної комісії: 
1. Бубряк Людмилу Даріївну, провідного фахівця відділу організаційно-

кадрового забезпечення. 
2. Гуменну Оксану Іванівну, провідного фахівця навчального відділу. 
3. Журбу Оксану Георгіївну, диспетчера навчального відділу. 
4. Хотинь Любов Василівну, провідного фахівця відділу навчально-

методичної роботи, акредитації та ліцензування. 
5. Чорну Світлану Василівну, провідного економіста відділу 

бухгалтерського обліку та економічної роботи. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала лічильній комісії обрати 
голову та секретаря. 

Голова зборів Неля Савєльєва надала слово голові лічильної комісії про 
оголошення протоколу № 1 лічильної комісії про обрання голови та секретаря 
лічильної комісії. 

ВИСТУПИЛА: від лічильної комісії Чорна Світлана Василівна, яка 
зачитала протокол № 1 засідання лічильної комісії (протокол № 1 засідання 
лічильної комісії додається). 

Головою лічильної комісії обрано Чорну Світлану Василівну, провідного 
економіста відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи. 

Секретарем лічильної комісії обрано Журбу Оксану Георгіївну, диспетчера 
навчального відділу. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала затвердити протокол № 1 
лічильної комісії. 

Результати голосування: 
«За» — 58; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» — немає. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити протокол № 1 лічильної комісії. 
2. Головою лічильної комісії обрано Чорну Світлану Василівну, 

провідного економіста відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи. 
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3. Секретарем лічильної комісії обрано Журбу Оксану Георгіївну, 
диспетчера навчального відділу. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала висувати кандидатів для 
обрання представниками з числа працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету. 

ВИСЛУХАЛИ: 
Горжу Лесю Іванівну, провідного фахівця відділу науково-методичної 

роботи та міжнародних зв'язків, яка запропонувала включити до складу 
кандидатів на обрання представниками, які будуть мати право голосувати на 
виборах ректора ДТЕУ, начальника відділу організаційно-кадрового 
забезпечення Антощук Світлану Анатоліївну. 

Бурчака Володимира Петровича, провідного інженер-електроніка 
центру інформаційних технологій, котрий запропонував включити до складу 
кандидатів на обрання представниками, які будуть мати право голосувати на 
виборах ректора ДТЕУ, начальника центру інформаційних технологій Валецьку 
Тетяну Михайлівну. 

Семенюк Ларису Володимирівну, чергового по гуртожитку відділу 
адміністративно-господарського забезпечення, яка запропонувала включити 
до складу кандидатів на обрання представниками, які будуть мати право 
голосувати на виборах ректора ДТЕУ, завідувача гуртожитку відділу 
адміністративно-господарського забезпечення Генич Ольгу Григорівну. 

Семенко Наталію Василівну, заступника головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічної роботи, з пропозицією включити до 
складу кандидатів на обрання представниками, які будуть мати право 
голосувати на виборах ректора ДТЕУ, головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічної роботи Гинцарь Оксану Іванівну. 

Майданюк Регіну Ігорівну, завідувача канцелярії відділу 
організаційно-кадрового забезпечення, яка запропонувала включити до 
складу кандидатів на обрання представниками, які будуть мати право 
голосувати на виборах ректора ДТЕУ, начальника відділу адміністративно-
господарського забезпечення Казакевича Ігоря Петровича. 

Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала включити кандидатів до 
бюлетеня для таємного голосування щодо обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
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педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного 
торговельно-економічного університету. Кандидати включаються до бюлетеня 
в алфавітному порядку. 

Результати голосування: 
«За» - 58; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: включити кандидатів до бюлетеня для таємного 
голосування щодо обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора Державного торговельно-економічного університету. 
Кандидати включаються до бюлетеня в алфавітному порядку. 

Включити до бюлетеня для таємного голосування: 
1. Антощук Світлану Анатоліївну, начальника відділу організаційно-

кадрового забезпечення. 
2. Валецьку Тетяну Михайлівну, начальника центру інформаційних 

технологій. 
3. Геніч Ольгу Григорівну, завідувача гуртожитку відділу 

адміністративно-господарського забезпечення. 
4. Гинцарь Оксану Іванівну, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку та економічної роботи. 
5. Казакевича Ігоря Петровича, начальника відділу адміністративно-

господарського забезпечення. 

ВИСТУПИЛА: Голова зборів Неля Савєльєва запропонувала обрати 
спосіб голосування - поіменно або пакетно. Підняла на голосування питання про 
пакетне голосування. 

Результати голосування: 
«За» — 58; 
«Проти» — немає; 
«Утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: Голосувати за обрання претендентів пакетно. 

ВИСТУПИЛА: Голова зборів Неля Савєльєва надала роз'яснення щодо 
процедури голосування за 5 (п'ятьох) представників з числа працівників, які не 
є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Державного торговельно-економічного університету 
та порядку заповнення бюлетеня. 
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Голова зборів Неля Савєльєва проінформувала, що для друкування 
бюлетенів потрібен певний час, і оголосила перерву для таємного голосування. 

Голова зборів Неля Савєльєва надала слово голові лічильної комісії 
зборів Чорній Світлані Василівні для оголошення результатів таємного 
голосування. 

ВИСТУПИЛА: Голова лічильної комісії зборів Чорна Світлана 
Василівна оголосила результати таємного голосування щодо обрання 5 
(п'ятьох) представників з числа працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету (протокол № 2 лічильної 
комісії додається): 

Кількість осіб, включених до списку осіб, які мають право обирати 
претендентів, - 76; роздано бюлетенів, - 58; кількість бюлетенів, які не роздані 
та погашені лічильною комісією, - 18. 

Взяли участь у голосуванні 58 осіб, в тому числі виявлено бюлетенів у 
скриньці для таємного голосування - 58. 

З них: 
дійсних бюлетенів - 58; 
недійсних бюлетенів - немає. 

Представниками з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету, котрих обрали (протокол 
№ 2 лічильної комісії) на підставі пакетного голосування, стали: 

1. Антощук Світлана Анатоліївна, начальник відділу організаційно-
кадрового забезпечення. 

2. Валецька Тетяна Михайлівна, начальник центру інформаційних 
технологій. 

3. Геніч Ольга Григорівна, завідувач гуртожитку відділу адміністративно-
господарського забезпечення. 

4. Гинцарь Оксана Іванівна, головний бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку та економічної роботи. 

5. Казакевич Ігор Петрович, начальник відділу адміністративно-
господарського забезпечення. 

«За» - 58. 
«Проти» - немає. 

ПЕРЕРВА НА ГОЛОСУВАННЯ 
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Лічильна комісія пропонує ухвалити рішення про обрання 
представниками з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету: 

1. Антощук Світлану Анатоліївну, начальника відділу організаційно-
кадрового забезпечення. 

2. Валецьку Тетяну Михайлівну, начальника центру інформаційних 
технологій. 

3. Геніч Ольгу Григорівну, завідувача гуртожитку відділу 
адміністративно-господарського забезпечення. 

4. Гинцарь Оксану Іванівну, головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічної роботи. 

5. Казакевича Ігоря Петровича, начальника відділу адміністративно-
господарського забезпечення. 

Голова зборів Неля Савєльєва поставила на відкрите голосування 
питання щодо затвердження протоколу лічильної комісії № 2 про обрання 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Державного торговельно-економічного університету. 

Результати голосування: 
«За» - 58; 
«Проти» - немає; 
«Утрималися» - немає. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію лічильної комісії взяти до відома. 
2. Визнати обраними представниками з числа працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора Державного торговельно-економічного університету за 
результатами таємного голосування: 

1. Антощук Світлану Анатоліївну, начальника відділу організаційно-
кадрового забезпечення. 

2. Валецьку Тетяну Михайлівну, начальника центру інформаційних 
технологій. 

3. Геніч Ольгу Григорівну, завідувача гуртожитку відділу 
адміністративно-господарського забезпечення. 

4. Гинцарь Оксану Іванівну, головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та економічної роботи. 

5. Казакевича Ігоря Петровича, начальника відділу адміністративно-
господарського забезпечення. 

Голова зборів Неля САВЄЛЬЄВА 



3. Затвердити протокол № 2 лічильної комісії. 

Голова зборів Неля Савєльєва повідомила, що Протокол загальних зборів 
та протоколи лічильної комісії будуть передані Організаційному комітету. 

Голова зборів Неля Савєльєва запитала: 
Чи є зауваження щодо порядку ведення зборів? 
- Немає. 

Голова зборів Неля Савєльєва подякувала штатним працівникам, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, за обрання 
представників для участі у виборах ректора Державного торговельно-
економічного університету. 

(Виготовлено три автентичні примірники протоколу, кожен з яких 
складається на 8 аркушах). 

Голова зборів Неля САВЄЛЬЄВА 

Секретар Олена КАЛІНІЧЕВА 

Голова зборів 

Секретар зборів 

Неля САВЄЛЬЄВА 

Олена КАЛІНІЧЕВА 


