
,Міністерство охорони здоров’я України 
Запорізький державний медичний університет  

Протокол №  9
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя «10» вересня 2018р.

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 - голова студентської ради ЗДМУ;
3. Недельська Світлана М иколаївна -  д.мед.н, професор, завідувач 

кафедри факультетської педіатрії;
4. ГІідкович Наталя Василівна -  помічник ректора;
5. Бавицька Наталя М иколаївна -  заступник ректора з кадрових питань та 

режиму;
6 Кілєєва Ольга Павлівна -  заступник директора М едичного коледжу 

ЗДМУ;
7. Бурлака Богдан Сергійович -  к.фарм.н., доцент кафедри технології ліків;
8. Дейнега Лю дмила 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 ЗДМ У, завідувач кафедри токсикологічної і неорганічної
ХІМ ІЇ;

13. Кисельов Сергій М ихайлович -  професор кафедри внутрішніх хвороб 1;
14. М алахова Світлана М иколаївна -  к.мед.н., доцент кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я;

15. Котляревська Еліна Валентинівна -  заступник директора з медичної 
частини ННМ Ц «Університетська клініка».

Засідання Оргкомітету з проведення виборів ректора Університету є 
легітимним, присутні 100 %.

Порядок денний:

1. Про акредитацію спостерігачів на виборах ректора Університету від 
кандидата на посаду ректора професора Колесника Ю .М.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

секретар Оргкомітету Підкович Н.В.



2. Про акредитацію спостерігачів на виборах ректора Університету від 
громадських організацій.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

секретар Оргкомітету Підкович Н.В.

За затвердження порядку денного голосували: «за» - 15, «проти» - 0; 
«утримались» - 0.

1. Про акредитацію спостерігачів на виборах ректора Університету від 
кандидата на посаду ректора професора Колесника Ю.М.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, що 
відповідно до «Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
ректора Запорізького державного медичного університету» Оргкомітет забезпечує 
акредитацію громадських спостерігачів.

Згідно з Положенням «Про Порядок акредитації та організації роботи 
спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах ректора 
Запорізького державного медичного університету» Оргкомітет має право 
акредитувати спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету на 
підставі офіційного звернення до Оргкомітету кандидата на посаду ректора 
Університету. До звернення додається заява про згоду цих осіб бути 
спостерігачами від кандидата на посаду ректора Університету та згода на обробку 
персональних даних.

Секретар Оргкомітету Підкович Н.В. повідомила, що 06.09.2018 р. надійшло 
письмове звернення від кандидата на посаду ректора Університету професора 
Колесника Ю .М. про акредитацію двох спостерігачів у виборчому процесі. 
Претендент на посаду ректора Університету Колесник Ю .М. просить 
зареєструвати спостерігачами кандидатури:

Одинцової Віри М иколаївни, 1975 року народження, доцента кафедри 
фармакогнозії, фармакології та ботаніки;

- Тимофіїва Дмитра Вікторовича, 1996 року народження, студента 1 
медичного факультету.

Станом на 10.09.2018 р. усі супровідні документи для подання кандидата на 
посаду ректора Університету надані (заяви про згоду Одинцової В.М. та Тимофієва 
Д.В. бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора Університету професора 
Колесника Ю .М. та згода на обробку персональних даних).

Вирішили: Відповідно до Положення «Про організаційний комітет з 
проведення виборів ректора З ДМ У» та Положення «Про Порядок акредитації та 
організації роботи спостерігачів і представників засобів масової інформації на 
виборах ректора Запорізького державного медичного університету» акредитувати:

- Одинцову Віру М иколаївну, 1975 року народження, доцента кафедри 
фармакогнозії, фармакології та ботаніки;

- Тимофіїва Дмитра Вікторовича, 1996 року народження, студента 1 
медичного факультету,



як спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету професора 
Колесника Ю .М., на виборах, які відбудуться 18.09.2018 р.

Голосували:«за» - одноголосно.

2. Про акредитацію спостерігачів на виборах ректора Запорізького 
державного медичного університету від громадських організацій.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, що 
відповідно до «Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
ректора Запорізького державного медичного університету» Оргкомітет забезпечує 
акредитацію громадських спостерігачів.

Згідно з Положенням «Про Порядок акредитації та організації роботи 
спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах ректора 
Запорізького державного медичного університету» громадський спостерігач має 
право представляти громадську організацію, яку акредитує Оргкомітет на підставі 
клопотання такої організації. Громадська організація, до статутної діяльності якої 
належать питання освітньої, наукової, медичної та/або фармацевтичної діяльності, 
зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, не пізніше як за 
5 (п ’ять) календарних днів до дати голосування може звернутися до Оргкомітету з 
клопотанням про дозвіл мати спостерігача під час виборів ректора Університету. 
До клопотання, підписаного керівником громадської організації і засвідченого 
печаткою організації, додаються копія статуту та свідоцтва про державну 
реєстрацію громадської організації, засвідчені у встановленому законодавством 
України порядку.

Секретар Оргкомітету Підкович Н.В. повідомила, що станом на 10.09.2018 р. 
надійшло письмове звернення від:

® голови правління Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації;
« голови Запорізької обласної організації профспілки працівників охорони 

здоров’я України;
• голови ГО «Спілка студентів М едиків»

про акредитацію цих Громадських організацій мати спостерігачів на виборах 
ректора Університету. До клопотання надано завірені копії статутів та завірені 
копії Виписки з держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян). До 
розгляду запропоновані кандидатури:

Красовської Олени Борисівни, 1960 р.н., голову правління від Запорізької 
регіональної фармацевтичної асоціації;

Бальченко Ірини Анатоліївни, 1963 р.н., голову від Запорізької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я України;

Платонової Л ідії Олександрівни, 1997 р.н., студентки 5 курсу І медичного 
факультету, від ГО «Спілка студентів Медиків».

Усі супровідні документи до клопотань надані.



Вирішили: Відповідно до Положення «Про Організаційний комітет з 
проведення виборів ректора Запорізького державного медичного університету» та 
Положення «Про Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів і 
представників засобів масової інформації на виборах ректора Запорізького 
державного медичного університету» акредитувати:

Красовсысу Олену Борисівну, як представника від громадської організації 
Запорізької регіональної фармацевтичної асоціації на виборах ректора 
Університету, які відбудуться 18.09.2018р.;

Бальченко Ірину Анатоліївну, як представника від Запорізької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я України на виборах ректора 
Університету, які відбудуться 18.09.2018р.;

Платонову Лідію Олександрівни, як представників від ГО «Спілка студентів 
Медиків» на виборах ректора Університету, які відбудуться 18.09.2018р.

Голосували: «за» - одноголосно.

С.М. Недельська


