
Міністерство охорони здоров’я України 
Запорізький державний медичний університет

Протокол № 10
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя «18» вересня 2018 р.

Присутні на засіданні організаційного комітету (далі -  Оргкомітет) з 
проведення виборів ректора Запорізького державного медичного університету 
(далі -  Університет):

1. Брезицька Катерина Петрівна - студентка II медичного факультету;
2. Подлужний Георгій Сергійович -  студент І медичного факультету, 

голова студентської ради З ДМУ;
3. Недельська Світлана Миколаївна -  д.мед.н, професор, завідувач 

кафедри факультетської педіатрії.
4. Підкович Наталя Василівна -  помічник ректора;
5. Бавицька Наталя Миколаївна -  заступник ректора з кадрових питань та 

режиму;
6. Кілєєва Ольга Павлівна -  заступник директора Медичного коледжу 

ЗДМУ;
7. Бурлака Богдан Сергійович -  к.фарм.н., доцент кафедри технології ліків;
8. Дейнега Людмила Сергіївна -  головний бухгалтер;
9. Кочетова Олександра Іванівна -  завідувач гуртожитку № 1;
10. Туманський Валерій Олексійович -  д.мед.н., професор, проректор з 

наукової роботи;
11. Скріпкін Сергій Васильович -  начальник юридичного відділу;
12. Панасенко Олександр Іванович -  д.фарм.н., професор, голова 

профспілкового комітету ЗДМУ, завідувач кафедри токсикологічної і неорганічної 
хімії;

13. Котляревська Еліна Валентинівна -  заступник директора з медичної 
частини ННМЦ «Університетська клініка»;

14. Малахова Світлана Миколаївна -  к.мед.н., доцент кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я.

Відсутні:

1. Кисельов Сергій Михайлович -  професор кафедри внутрішніх хвороб 1 
(службове відрядження).

Запрошені:

1. Рябоконь Олена Вячеславівна - голова Виборчої комісії з проведення 
виборів ректора Університету;

2. Алексєєв Олександр Германович - заступник голови Виборчої комісії з 
проведення виборів ректора Університету;



3. Антонюк Людмила Федорівна - секретар Виборчої комісії з проведення 
виборів ректора Університету та інші члени Виборчої комісії;

4. Гасюк Галина Ігорівна - заступник начальника управління - начальник 
відділу МОЗ України.

Засідання Оргкомітету з проведення виборів ректора Університету є 
легітимним, присутні 93,33 %.

Порядок денний:

1. Про оголошення результатів виборів ректора Університету.
Доповідачі: Голова Оргкомітету Недельська С.М.

Голова Виборчої комісії Рябоконь О.В.

2. Про передачу першого примірника протоколу Виборчої комісії з виборів 
керівника вищого навчального закладу Запорізького державного медичного 
університету № 8 від 18.09.2018р. до Міністерства охорони здоров'я України. 
Доповідач: Голова Оргкомітету Недельська С.М.

3. Про передачу документації, що пов'язана з проведенням виборів ректора 
Університету.
Доповідачі: Голова Оргкомітету Недельська С.М.

Голова Виборчої комісії Рябоконь О.В.

За затвердження порядку денного голосували: «за» - 14, «проти» - 0; 
«утримались» - 0.

1. Про оголошення результатів виборів ректора Університету.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, що 
Виборча комісія з проведення виборів ректора Університету закінчила підрахунок 
голосів та результати голосування внесла у протокол Виборчої комісії з виборів 
керівника закладу вищої освіти - Запорізького державного медичного університету 
№ 8 від 18.09.2018 р.

Голова Виборчої комісії Рябоконь О.В. повідомила, що з 993 виборців участь 
у виборах взяли 970 осіб, що становить 98 % від загальної кількості виборців. 
Оскільки участь у виборах ректора Університету взяло більше 50% виборців, 
вибори ректора Університету вважати такими, що відбулися.

Для процедури голосування виготовлено 993 бюлетені, 970 виборців 
отримали виборчі бюлетені для голосування, невикористаних бюлетенів - 23. В 
урнах виявилося 970 бюлетенів, з них 6 бюлетенів - недійсних.

Відповідно до протоколу Виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої 
освіти - Запорізького державного медичного університету № 8 від 18.09.2018р. 
результати голосування наступні:
• кандидат на посаду ректора Університету, професор Колесник Юрій 
Михайлович отримав 949 голосів (95,6 %) від загальної кількості виборців.

Скріпкін С.В., член Оргкомітету запропонував результати виборів ректора 
Університету оприлюднити на офіційному сайті Університету в рубриці «Вибори 
ректора».



Вирішили: вибори ректора Університету вважати такими, що відбулися з 
результатами голосування, внесеними у протокол Виборчої комісії з виборів 
керівника закладу вищої освіти - Запорізького державного медичного університету 
№ 8 від 18.09.2018р.

Голосували: «за» - одноголосно.

2. Про передачу першого примірника протоколу Виборчої комісії з 
виборів керівника закладу вищої освіти - Запорізького державного медичного 
університету № 8 від 18.09.2018р. до Міністерства охорони здоров'я України.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, що 
відповідно до п. 4.20 Положення «Про порядок проведення виборів ректора 
Запорізького державного медичного університету», протокол з результатами 
голосування складено у двох примірниках. Перший примірник протоколу про 
результати голосування передається представнику засновника Гасюк Галині 
Ігорівні, яка була присутня під час виборів ректора Університету та на засіданні 
Виборчої комісії 18.09.2018 р. Другий - залишається в Університеті.

Вирішили: Перший примірник протоколу про результати голосування 
передати представнику засновника Гасюк Галині Ігорівні.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. Про передачу документації, що пов'язана з проведенням виборів 
ректора Університету.

Слухали: Рябоконь О.В -  голову Виборчої комісії, яка повідомила, що всі 
бюлетені перераховані, відсортовані у папки, запаковані разом зі списками 
виборців та скріплені печаткою. Підготовлено опис матеріалів Виборчої комісії з 
проведення виборів ректора Університету. Вказана документація з виборів ректора 
передається в Оргкомітет з подальшим формуванням виборчої справи та передачею 
її для зберігання в архів Університету.

Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, що відповідно 
до Положення «Про порядок проведення виборів ректора Запорізького державного 
медичного університету» та Положення «Про організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Запорізького державного медичного університету» Оргкомітет 
передає у встановленому законодавством порядку до архіву Університету всю 
документацію, що пов'язана з проведенням виборів ректора Університету, яка 
зберігатиметься там протягом п'яти років.

Недельська С.М. повідомила, що матеріали, отримані від Виборчої комісії, 
будуть долучені до матеріалів Оргкомітету та передані до архіву Університету для 
зберігання протягом п'яти років.

Вирішили: Підготувати всю документацію, що пов'язана з проведенням 
виборів ректора Університету, з подальшим формуванням виборчої справи та 
передачею її для зберігання в архів Університету.



Відповідальним за підготовку документації, що пов'язана з проведенням 
виборів ректора Університету, для передачі її на зберігання до архіву Університету 
призначити секретаря оргкомітету Підкович Н.В.

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Організаційного комі 
з проведення виборів рект

Секретар Організаційно 
з проведення виборів ре

С.М. Недельська

Н.В. Підкович


