
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

П Р О Т О К О Л №1 

від 25 вересня 2020р., м. Одеса  
  

ПЛАТФОРМА ZOOM                                                                16ГОДИНА 00 ХВИЛИН 
 

 

ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ НАФТИ, ГАЗУ ТА 

ЕКОЛОГІЇ ЗА 2019-2020 Н.Р. 

 

Загальна кількість студентів факультету НГтаЕ денної форми навчання станом на 

18.09.2019- 333особи. 

 

Кількість зареєстрованихстудентів–47 осіб. 

 

СЛУХАЛИ:  
 

Козадаєву В.В., голову студентської ради факультету НГтаЕ, який ознайомив 

присутніх студентів з метою та повноваженнями конференції студентів факультету. 

Козадаєва В.В.,запропонувала обрати головуючого та секретаря конференції 

студентів, а також надати відповідні пропозиції. 
 

ВИСТУПИЛА:  
 

Козадаєва студентка гр.ТЗС-447, яка запропонувала обрати головуючою зборів 

Козадаєву В.В., а секретарем зборів Таранець В.І, студентку групи ТЗС-447, члена 

трудового сектору студентської ради факультету НГтаЕ. 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Обрати головуючою зборів Козадаєву,голову студентської ради факультету ,а 

секретарем зборів Таранець В.І. студентку групи ТЗС-447, члена трудового сектору 

студентської ради факультету НГтаЕ. 
 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__47 

(цифрою) 

Сорок сім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Звіт Козадаєвої В.В., голови студентської ради факультету НГтаЕ, студентки групи 

ТЗС-447, про результати роботи студентської ради факультету за 2019-2020 н.р. 

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

ради факультету НГтаЕ. 

3. Обрання та затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради 

факультету НГтаЕ. 

4. Обрання та затвердження кандидата на посаду представника факультету НГтаЕ до 

первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ. 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ:  

http://onaft.edu.ua/download/pubinfo/polojennya-obrannya-predstavnik%D1%96v.pdf
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Козадаєву В.В., голову студнської ради факультету, яка оголосила порядок 

денний звітно-виборчої конференції студентів факультету НГтаЕ та виступила з 

пропозицією його затвердження.  
 

Інших пропозицій не надійшло. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Затвердити порядок денний звітно-виборчої конференції студентів факультету 

НГтаЕ за 2019-2020 н.р. 
 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__47 

(цифрою) 

Сорок сім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0__ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

1. Звіт Козадаєвої В.В., голови студентської ради факультету НГтаЕ, студентки групи 

ТЗС-447, про результати роботи студентської ради факультету за 2019-2020н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Козадаєва В.В., яка доповіла про результати роботи студентської ради факультету 

за 2019-2020 н.р. (звіт додається) 

 

 

ВИСТУПИЛА: 

 

Лісник В.О. Голова студентської ради ОНАХТ визнала  роботу студентської ради 

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

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Визнати роботу студентської ради факультету НГтаЕза 2019-2020 н. р. 

задовільною. 

 

Результати голосування:  
 

«ЗА» - 
__47 

(цифрою) 

Сорок сім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0_ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

 

 

 

 

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

ради факультету НГтаЕ. 
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СЛУХАЛИ: 

 

. 

Козадаєву В.В., головуючу конференції, студентку групи ТЗС-447, яка повідомила про 

необхідність обрання рахункової комісії на вибори голови студентської ради факультету з 

числа присутніх студентів 

ВИСТУПИЛА: 

 

Козадаєва В.В., яка запропонувала обрати склад рахункової комісіїна вибори голови 

студентської ради факультету в кількость 1 особи. 

Інших пропозицій не надійшло 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Обрати склад рахункової комісіїна вибори голови студентської ради факультету в 

кількості 1осіби. 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
_47__ 
(цифрою) 

Сорок сім 
(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 
(цифрою) 

нуль 
(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 
(прописом) 

 

ВИСТУПИЛА:  
 

Таранець В.І., яка запропонувала обрати до складурахункової комісіїна вибори 

голови студентської ради факультету Козадаєву Вікторію–студентку ТЗС-447. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Обрати до складу рахункової комісії на вибори голови студентської ради 

факультету Козадаєву Вікторію–студентку ТЗС-447 

 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
__47 
(цифрою) 

Сорок сім 
(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

3. Обрання та затвердження кандидатів на посаду голови студентської ради 

факультетуНГтаЕ. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Козадаєвою В.В., головуючу конференції, студентку групи ТЗС-447, голову 

студентської ради факультету НГтаЕ, яка повідомила, що згідно рішення студентської 

ради ОНАХТ, 5 жовтня з 10:00 по 12:00 відбудуться вибори голови студентської ради 

факультету. Для визнання виборів дійсними є необхідним висування не менше як 3 
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кандидатів на запропоновану посаду. За попереднім оголошенням заяву на участь у 

виборах голови студентської ради подали наступні особи 

1. Казмірова А.О., студентка групи ТЗС-427,  

2.Бароліс С.О., студент групи ТЗС-427,  

3.Козадаєва В.В., студентка групи ТЗС-447 

 

ВИСТУПИВ: 

 

Таранець., секретар конференції, студентка групи ТЗС-447, член трудового сектору  

студентської ради факультету НГтаЕ з пропозицією підтримати подані заяви кандидатів та 

затвердити їх для участі у виборах на посаду голови студентської ради факультету. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Затвердити заяви наступних кандидатів для участі у виборах на посаду голови 

студентської ради факультету: 

1. Казмірова А.О., студентка групи ТЗС-427,  

2.Бароліс С.О., студент групи ТЗС-427,  

3.Козадаєва В.В ., студентка групи ТЗС-447 

Результати голосування: 

 

«ЗА» - 
__47__ 

(цифрою) 

Сорок сім 

(прописом) 

«ПРОТИ» - 
___0___ 

(цифрою) 

нуль 

(прописом) 

«УТРИМАЛИСЬ» - 
___0 

(цифрою) 

0 

(прописом) 

 

 

 

 

Головуючаконференції студентів 

факультету НГтаЕ 

 

________________ 
(підпис) 

 

Козадаєва В.В. 

 

Секретар конференції студентів 

факультету НГтаЕ 

 

________________ 
(підпис) 

 

Таранець В. І. 

 


