
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

П Р О Т О К О Л №1 

від 26вересня 2020р., м. Одеса  
  

платформа ZOOM                                                                   13 ГОДИНА 30 ХВИЛИН 
 

 

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, 

МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ ЗА 2019-2020 Н.Р. 

 

Загальна кількість студентів факультету ММіЛ денної форми навчання станом на 

26.09.2020- 600 осіб. 

 

Кількість зареєстрованих студентів – 100осіб. 

 

СЛУХАЛИ:  
 

Мироненка Б. В., голову студентської ради факультету ММіЛ, який ознайомив 

присутніх студентів з метою та повноваженнями конференції студентів факультету. 

Мироненко Б. В.,запропонував обрати головуючого та секретаря конференції сту-

дентів, а також надати відповідні пропозиції. 
 

ВИСТУПИВ:  
 

Коцар І., студентгр.ЕМ-291, член трудового комітету студентської ради факультету 

ММіЛ, який запропонував обрати головуючим зборів Мироненка Б. В., студента групи 

ЕМ-684, голову студентської ради ММіЛ, а секретарем зборів Новикову В. С., студентку 

групи ЕМ-371, заступницю голови студентської ради факультету ММіЛ. 
 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Обрати головуючим зборів Мироненка Б. В., студента групи ЕМ-684, голову студе-

нтської ради ММіЛ, а секретарем зборів Новикову В. С., студентку групи ЕМ-371, заступ-

ника голови студентської ради факультету ММіЛ. 

 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__ 78__ 

(цифрою) 

Сімдесят вісім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___22___ 

(цифрою) 

Двадцять два 

(прописом) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт Мироненка Б. В., голови студентської ради факультету ММіЛ, студента групи 

ЕМ-684, про результати роботи студентської ради факультету за 2018-2019 н.р. 

2. Обрання та затвердження складу рахункової комісії з виборів голови студентської 

ради факультету ММіЛ. 

3. Затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради факультету ММіЛ. 

 

http://onaft.edu.ua/download/pubinfo/polojennya-obrannya-predstavnik%D1%96v.pdf
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СЛУХАЛИ:  
 

Мироненка Б. В., студента групи ЕМ-684, голову студентської ради ММіЛ, який 

оголосив порядок денний звітно-виборчої конференції студентів факультету ММіЛ та ви-

ступив з пропозицією його затвердження.  
 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Затвердити порядок денний звітно-виборчої конференції студентів факультету 

ММіЛ за 2019-2020 н.р. 
 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
75 

(цифрою) 

Сімдесят п’ять   

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
25 

(цифрою) 

Двадцять п’ять  

(прописом) 

 

1. Звіт Мироненка Б. В., голови студентської ради факультету ММіЛ, студента групи 

ЕМ-684, про результати роботи студентської ради факультету за 2019-2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Мироненка Б. В., який доповів про результати роботи студентської ради факульте-

ту за 2019-2020 н.р. (звіт додається) 

 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Абиєва Ж. студентка гр. ЕМ-281 з пропозицією визнати роботу студентської ради 

факультету ММіЛ за 2019-2020 н. р. задовільною. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Визнати роботу студентської ради факультету ММіЛ за 2019-2020 н. р. задовіль-

ною. 

 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
80 

(цифрою) 

вісімдесят 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
20 

(цифрою) 

двадцять 

(прописом) 

 

 

2. Обрання та затвердження складу рахункової комісії з виборів голови студентської 

ради факультету ММіЛ. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Мироненка Б. В., головуючого конференції, який повідомив про необхідність об-

рання та затвердження складу рахункової комісії на вибори голови студентської ради фа-

культету. 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Саханькова Д. В. студентка гр. ЕМ-371 факультету ММіЛ, яка запропонувала обра-

ти склад рахункової комісії у кількості 3осіб. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Обрати склад рахункової комісії на вибори голови студентської ради факультету в 

кількості 3осіб. 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
74 

(цифрою) 

Сімдесят чотири  

 (прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
26 

(цифрою) 

Двадцять шість 

(прописом) 

 

ВИСТУПИЛА:  

 

Притула К. А., студентка гр. ЕМ-372, яка запропонувала обрати до складу рахунко-

вої комісії на вибори голови студентської ради факультету наступних осіб:  

1. Кротенко А., студентку групи ЕМ-271 

2. Притула К. А., студентку групи ЕМ-372 

3. Саханькову Д. В., студентку групи ЕМ-371 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Обрати до складу рахункової комісії на вибори голови студентської ради факульте-

ту наступних осіб:  

1. Кротенко А., студентку групи ЕМ-271 

2. Притула К. А., студентку групи ЕМ-372 

3. Саханькову Д. В., студентку групи ЕМ-371 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
79 

(цифрою) 

Сімдесят дев’ять  

 (прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
21 

(цифрою) 

Двадцять один 

(прописом) 
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3. Затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради факультету ММіЛ. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Мироненка Б. В., головуючого конференції,який повідомив, що згідно рішення 

студентської ради ОНАХТ, 5 жовтня відбудуться вибори голови студентської ради факу-

льтету. Для визнання виборів дійсними є необхідним висування не менше як 3 кандидатів 

на запропоновану посаду. За попередньо поданими заявами на висування для участі у ви-

борах голови студентської ради факультету список кандидатів є наступним: 

1. Новикова В. С., студентка групи ЕМ-371, чинний заступник голови студентської 

ради факультету ММіЛ 

2. Бондарчук Д. О., студентка групи ЕМ-491, чинний секретар студентської ради 

факультету ММіЛ 

3. Севастьянов В., студент групи ЕМ-474 

4. Сліпченко А. В., студентка групи ЕМ-375 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Новикова В. С., секретар конференції, з пропозицією підтримати подані заяви кан-

дидатів та затвердити їх для участі у виборах на посаду голови студентської ради факуль-

тету. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Затвердити заяви наступних кандидатів для участі у виборах на посаду голови сту-

дентської ради факультету: 

1. Новикова В. С., студентка групи ЕМ-371, чинний заступник голови студентської 

ради факультету ММіЛ 

2. Бондарчук Д. О., студентка групи ЕМ-491, чинний секретар студентської ради 

факультету ММіЛ 

3. Севастьянов В., студент групи ЕМ-474 

4. Сліпченко А. В., студентка групи ЕМ-375 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
68 

(цифрою) 

Шістдесят вісім 

 (прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
32 

(цифрою) 

Тридцять два 

(прописом) 

 

 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Комарову С., студентка гр. ЕМ-372 з пропозицією про надання слова кандидатам 

на посаду голови студентської ради факультету ММіЛ для презентації передвиборчої про-

грами за лімітом часу не більше 2 хвилин для кожного кандидата. 

Інших пропозицій не надійшло. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Надати слово кандидатам на посаду голови студентської ради факультету ММіЛ за 

лімітом часу не більше 2 хвилин для кожного кандидата. 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
70 

(цифрою) 

Сімдесят 

 (прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
30 

(цифрою) 

Тридцять 

(прописом) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Новикова В. С., студентка групи ЕМ-371, чинний заступник голови студентської ради 

факультету ММіЛ з презентацію передвиборчої програми. 

2. Бондарчук Д. О., студентка групи ЕМ-491, чинний секретар студентської ради факуль-

тету ММіЛ з презентацію передвиборчої програми. 

3. Севастьянов В., студент групи ЕМ-474 з презентацію передвиборчої програми. 

4. Сліпченко А. В., студентка групи ЕМ-375 з презентацію передвиборчої програми. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Мироненко Б. В., головуючого конференції, з пропозицією щодо затвердження кі-

лькісного складу студентської ради факультету ММіЛ на 2020-2021 н. р. чисельністю 18 

осіб. 

Інших пропозицій не надійшло.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Затвердити кількісний склад студентської ради факультету ММіЛ на 2020-2021 н. 

р. чисельністю 18 осіб. 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
65 

(цифрою) 

Шістдесят п’ять  

 (прописом) 

«ПРОТИ» - 
0 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
35 

(цифрою) 

Тридцять п’ять  

(прописом) 

 

 

Головуючий конференції студен-

тів факультету ММіЛ 

 

________________ 

(підпис) 

 

Мироненко Б. В. 

 

Секретар конференції студентів 

факультету ММіЛ 

 

________________ 

(підпис) 

 

Новикова В. С. 

 


