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Керівникам вищих навчальних закладів 

державної форми власності 

(що мають статус юридичної особи) 

 

Шановні колеги! 

 

З метою обрання двох членів Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (надалі – Нацагентство) ініціативною групою з числа 

керівників вищих навчальних закладів різних регіонів України 2 вересня 2016 

року утворений Організаційний комітет Другого всеукраїнського з'їзду 

вищих навчальних закладів державної форми власності. 

Організаційний комітет Другого всеукраїнського з'їзду ухвалив: 
 

1. Провести Другий всеукраїнський з'їзд вищих навчальних закладів 

державної форми власності (надалі - З'їзд) 9 вересня 2016 року у приміщенні 

Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ, вул. 

Кіото, 19, КонгресЦентр). Початок роботи З'їзду о 10:00. Реєстрація учасників 

З'їзду з 8.00 до 9.45. 
 

2. Делегати на З'їзд обираються вченою (педагогічною) радою вищого 

навчального закладу державної форми власності, що має статус юридичної 

особи, відповідно до Статуту.  

Від кожного вищого навчального закладу державної форми власності, що 

має статус юридичної особи, для участі у З’їзді обираються:  

- по два делегати – від університетів, академій, інститутів; 

- по одному делегату – від коледжів, технікумів. 

Вищий навчальний заклад надсилає до 7 вересня 2016 року включно 

Організаційному комітету скановану копію витягу з протоколу засідання вченої 

(педагогічної) ради, на якому обрано делегатів З’їзду, підписаний головуючим та 

секретарем і завірений гербовою печаткою. Оригінали надісланих документів 

надаються делегатами особисто під час їх реєстрації у день проведення З’їзду. 

 

3. Кандидат у члени Нацагентства до 7 вересня 2016 року включно 

подає особисто або пересилає поштою Організаційному комітету: 

– заяву про згоду балотуватися кандидатом у члени Нацагентства; 

– витяг з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради вищого 

навчального закладу державної форми власності, на якому його висунуто 
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кандидатом у члени Нацагентства, підписаний головуючим та секретарем і 

завірений гербовою печаткою; 

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, завірену кадровою службою або нотаріально;  

– копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, завірені 

кадровою службою або нотаріально; 

– заяву про згоду на оприлюднення персональних даних; 

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений належним чином; 

– розширений професійний життєпис (Curriculum Vitae);  

– проект програми діяльності в Нацагентстві; 

– додаткову інформацію (за бажанням): про особисті досягнення, листи 

підтримки тощо.  

Усі кандидати у члени Нацагентства мають рівні права і можливості щодо 

їх обрання, несуть персональну відповідальність за достовірність даних, наданих 

Організаційному комітету. 
Документи подаються на адресу: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, Київський 

національний торговельно-економічний університет, відділ організації та 

контролю діловодства – А-244 (особисто кандидатом, або представником, на 

підставі нотаріально посвідченої довіреності, або цінним листом з описом 

вкладення), та скановані копії – на електронну пошту congressdvnz@ukr.net. 

 

Інформацію про порядок підготовки та проведення З’їзду розміщено 

на офіційному сайті Київського національного торговельно-економічного 

університету:  www.knteu.kiev.ua/congressdvnz  

 

При реєстрації на З’їзді делегати та кандидати повинні пред’явити 

Організаційному комітету паспорт громадянина України або інший документ, 

що засвідчує особу. 

Контакти: телефон (044) 531-31-55, електронна пошта 

congressdvnz@ukr.net. 

 

Оргкомітет  
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