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Наказами ректора СумДУ 

від 17.01.2018 р. № 0046-I «Про зміну наказу №0386-І від 18 травня 2016 р. (Про 

затвердження квот щодо формування Зборів трудового колективу)», 

від 03.06.216 р. № 0416.1-І «Про затвердження складу зборів трудового 

колективу ННІ бізнес-технологій «УАБС»,  

від 18.01.2017 р. № 0019-I «Про внесення змін до складу Зборів трудового 

колективу»,  

від 20.01.2017 р. № 0021-І «Про зміну наказу від 18.01.2017 р. № 0019-I»,  

від 17.01.2018 р. № 0047-I «Про внесення змін до складу Зборів трудового 

колективу»  

затверджено склад Зборів трудового колективу ННІ БТ «УАБС» у кількості 129 

осіб. 

Присутні делегати у кількості 102 особи. 

 

Голова Зборів – Савченко Т. Г. 

Секретар – Крухмаль О. В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Підсумки роботи ННІ бізнес-технологій «УАБС» за 2017 рік та основні 

завдання на 2018 рік  

Доповідач: Д’яконова І. І. 

2.   Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову мандатної комісії Бойко А. О. який доповів, що комісією 

встановлено, що на Зборах присутні 102 делегати. Комісією підтверджується 

легітимність присутніх делегатів. Інформацію прийнято до відома.  

 

СЛУХАЛИ: 

Савченко Т.Г.  про необхідність обрання членів лічильної комісії у зв’язку 

із змінами кадрового складу інституту. 

 



Бєлова Інна Валеріївна запропонувала затвердити лічильну комісію у 

складі 3 осіб:  

Рекуненко Ігор Іванович, Коломієць Світлана Володимирівна, Овчарова 

Наталія Вікторівна. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» –102; «проти» – 0; «утримались» – 2.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

- за порядок денний – одноголосно; 

- за регламент роботи Зборів – одноголосно: 

- для звіту по 1-му питанню – до 50 хв. 

- обговорення – до 5 хв. 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Звіт директора ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного 

університету Д’яконової Ірини Іванівни «Підсумки роботи ННІ бізнес-

технологій «УАБС» за 2017 рік та основні завдання на 2018 рік» (звіт додається). 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

  

Завідувачі кафедр інституту Петрушенко Ю. М., Школьник І. В. позитивно 

оцінили звіт. Перший проректор Карпуша В. Д., проректор з наукової роботи 

Чорноус А. М.  в цілому схвально оцінили звіт та надали певні пропозиції.  

 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» – 102; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

  

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт прийняти до відома. 

2. Роботу директора по забезпеченню діяльності та розвитку ННІ бізнес-

технологій «УАБС» у 2017 році визнати задовільною. 

 

 

 

 

Голова Конференції                                                    Т. Г. Савченко    

 

 

Секретар Конференції                                                    О. В. Крухмаль 

 
 


