
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП 

 

Протокол № 1 

засідання Ради роботодавців  

 

м. Чернігів                                                                                 від 03.02.2020 р. 

 

Присутні: 16 чоловік. 

Молот Г.М., Миненко М.М., Бабич М.В., Красногор О.В., директор ЧІ 

МАУП, к.е.н., доцент Мурашко М.І., заступник директора з науково-педагогічної 

роботи, к.е.н., доцент Назарко С.О., к.е.н., доцент Кадетов С.М., к. іст.н. 

Ямполець П.В., к.ю.н. Сидоренко Є.В., к.н. з держ упр. Макаренко І.О., к.е.н., 

доцент Суворова С.Г., к.е.н. Бачуріна І.В., к.ю.н. Рябченко М.С., Маклюк О.В., 

Захарчук І.В., Болдирева В.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про створення Ради роботодавців у Чернігівському інституті МАУП та 

обрання голови та секретаря Ради роботодавців у Чернігівському інституті 

МАУП. 

2. Про узгодження Положення про Раду роботодавців у Чернігівському 

інституті МАУП. 

3. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців у Чернігівському 

інституті МАУП на ІІ півріччя 2019-2020 н.р. 

4. Про аналіз навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів. 

5. Про проведення оцінки навчальної бази. 

 

Хід засідання: 

 

1. СЛУХАЛИ: Молота Г.М., який вніс пропозицію створити Раду 

роботодавців у Чернігівському інституті МАУП на 2020 р. та затвердити 

персональний складу з правом вирішального голосу, до якого увійшли: 

Молот Г.М. – генеральний директор групи компаній «Десна-Експерт»; 

Миненко М.М. – директор дочірнього підприємства «Чернігівська 

механізована колона» ПАТ «Київсільелектро»; 

Бабич М.В. – директор ТОВ ВП «Чернігівгазмонтаж»; 

Красногор О.В. – кандидат юридичних наук, академік Академії нотаріату 

України, приватний нотаріус м. Чернігова. 

З ініціативою бути головою Ради роботодавців виступив Молот Г.М., 

заперечень з боку присутніх не висловили та одноголосно обрали головою Ради 

роботодавців. 

Голова Ради роботодавців призначив із присутніх Секретаря Ради 

роботодавців Миненка М.М., за призначені кандидатури проголосували 

одноголосно. 

Красногор О.В. запропонував на засідання Ради роботодавців запрошувати 

представників Студентської ради Чернігівського інституту МАУП. 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Раду роботодавців у Чернігівському інституті МАУП. 

2. Затвердити персональний склад Ради роботодавців у Чернігівському 

інституті МАУП. 

3. Обрати головою Ради роботодавців Молота Г.М.; секретарем – Миненка 

М.М. 

4. Встановити періодичність проведення робочих нарад Ради роботодавців 

Інституту один раз на два місяці та запрошувати на засідання ради роботодавців 

голову Студентської ради Чернігівського інституту МАУП. 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., який звернувся з пропозицією 

ознайомитися з  Положенням про Раду роботодавців у Чернігівському інституті 

для подальшого внесення змін та пропозицій і винести на затвердження Вченою 

радою Інституту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Узгодити Положення про Раду роботодавців у Чернігівському інституті 

МАУП, винести на затвердження Вченою радою Інституту  та в подальшому 

керуватися в роботі Ради. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М.., щодо затвердження плану роботи 

Ради роботодавців на ІІ півріччя 2019-2020 н.р. 

Було запропоновано провести три засідання членів Ради роботодавців 

впродовж ІІ семестру та уразі необхідності провести позачергове засідання.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома та затвердити план роботи 

Ради роботодавців у Чернігівському інституті МАУП на ІІ півріччя 2019-2020 н.р. 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М.., щодо аналізу навчальних 

програм підготовки бакалаврів та магістрів  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Всі зауваження та пропозиції направляти до Академії для удосконалення 

навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів  

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Молота Г.М., щодо проведення оцінки 

навчальної бази.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Створити комісію із членів ради роботодавців в складі 2 осіб і провести 

оцінки навчальної бази. 

 

Голова Ради роботодавців                                            Г.М. Молот 

     Секретар                                                                          М.М. Миненко 

 



 


