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НАКАЗ
13 червня 2018 р .
м. Запоріжжя
Про організацію та проведення виборів
ректора Запорізького державного
медичного університету

№ 243

У зв'язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора Запорізького
державного медичного університету (оголошення Міністерства охорони здоров'я України у
газеті «Освіта України» від 11.06.2018 р.), керуючись статтею 42 Закону України «Про вищу
освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014р. № 726 «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»» та Статутом університету,
НАКАЗУЮ:
1. Вибори ректора Запорізького державного медичного університету провести 18
вересня 2018 року.
2. Для проведення організаційної роботи з підготовки та проведення виборів створити
Організаційний комітет з проведення виборів ректора Запорізького державного медичного
університету (далі - Організаційний комітет) у складі 15 осіб та Виборчу комісію з проведення
виборів ректора Запорізького державного медичного університету (далі - Виборча комісія) у
складі 15 осіб.
3. Затвердити персональний склад Організаційного комітету:
1. Брезицька Катерина Петрівна - студентка II медичного факультету;
2. Панасенко Олександр Іванович - голова профспілкового комітету ЗДМУ, завідувач
кафедри токсикологічної і неорганічної хімії;
3. Підлужний Георгій Сергійович - голова студентського самоврядування;
4. Малахова Світлана Миколаївна - доцент кафедри фізичної реабілітації, спортивної
медицини, фіз. виховання і здоров'я;
5. Недельська Світлана Миколаївна - завідувач кафедри факультетської педіатрії;
6. Скріпкін Сергій Васильович - начальник юридичного відділу;
7. Кисельов Сергій Михайлович - професор кафедри внутрішніх хвороб 1;
8. Бурлака Богдан Сергійович - доцент кафедри технології ліків;
9. Підкович Наталя Василівна - помічник ректора;
10. Бавицька Наталя Миколаївна - заступник ректора з кадрових питань та режиму;
11. Кілєєва Ольга Павлівна - заступник директора Медичного коледжу ЗДМ У;
12. Туманський Валерій Олексійович - проректор з наукової роботи;
13. Дейнега Людмила Сергіївна - головний бухгалтер;
14. Котляревська Еліна Валентинівна - заступник директора з медичної частини ННМЦ
«Університетська клініка»;
15. Кочетова Олександра Іванівна - завідувач гуртожитку № 1.

4. Затвердити персональний склад Виборчої комісії:
1. Пак Катерина Анатоліївна - студентка І медичного факультету;
2. Карпенко Тетяна Володимирівна - директор бібліотеки;
3. Рябоконь Олена Вячеславівна - завідувач кафедри інфекційних хвороб;
4. Алексеев Олександр Германович - учений секретар;
5. Моргунцова Світлана Андріївна - проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи;
6. Антонюк Людмила Федорівна - заступник головного бухгалтера;
7. Бігдан Олексій Антонович - старший викладач кафедри фармакогнозії, фармхімії і
технології ліків;
8. Гайдаржі Євген Іванович - доцент кафедри госпітальної хірургії;
9. Абросімов Юрій Юрійович - старший викладач кафедри анатомії людини,
оперативної хірургії та топографічної анатомії;
10. Баранова Наталія Василівна - помічник ректора;
11. Анігценко Михайло Анатолійович - старший викладач кафедри управління і
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства, уповноважена особа з
питань запобігання і виявлення корупції;
12. Барвінська Людмила Іванівна - фахівець 1 категорії служби інноваційної діяльності
та трансферу технологій відділу аспірантури і докторантури;
13 . Павлов Сергій Васильович - завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики;
14. Потоцька Олена Іванівна - доцент кафедри гістології, цитології та ембріології;
15. Кремзер Олександр Андрійович - декан І фармацевтичного факультету.
5. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях обрати голів,
заступників голів та секретарів у встановленому законодавством порядку до 16.06.2018 року.
6. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд Вченої ради Університету
до 22 червня 2018 року:
- Положення про порядок проведення виборів ректора Університету;
- Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Університету;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету;
- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах
ректора Університету;
- Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів і представників засобів масової
інформації на виборах ректора Запорізького державного медичного університету.
7. Заступнику ректора з кадрових питань та режиму Бавицькій Н.М. у строк до 03.09.2018
року підготувати та передати до Організаційного комітету в електронній та паперовій формі
такі документи станом на 01.09.2018 р.:
- список усіх штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників
університету в алфавітному порядку (із зазначенням: назви структурного підрозділу, ПІБ
працівника, посади працівника);
- список усіх штатних співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними і
педагогічними працівниками університету в алфавітному порядку (із зазначенням назви
структурного підрозділу, ПІБ працівника, посади працівника).
8. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Моргунцовій С.А. у строк до
03.09.2018 р. підготувати та передати до Організаційного комітету в електронній та паперовій
формі такі документи станом на 01.09.2018 р.:
- списки студентів денної форми навчання окремо за факультетами в алфавітному
порядку (із зазначенням: ПІБ, факультету, курсу, групи).

9. Організаційному комітету:
- визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками до 04.09.2018р. і провести їх вибори
до 09.09.2018 р.;
- спільно зі студентським самоврядуванням визначити квоту представників з числа
студентів Університету до 04.09.2018 р. і забезпечити обрання представників для участі у
виборах ректора з числа студентів Університету до 09.09.2018 р. відповідно до Положення про
порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора Запорізького
державного медичного університету, що ухвалюється Конференцією студентів ЗДМУ та
затверджується Вченою радою Університету;
- скласти загальний список виборців та подати до Виборчої комісії список осіб, які мають
право брати участь у виборах до 10.09.2018 р.;
- після отримання відповідної інформації від Засновника розмістити виборчі програми
кандидатів на офіційному веб-сайті ЗДМУ невідкладно, але не пізніше 07.09.2018 р.
10. Виборчій комісії:
- оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів шляхом
розміщення відповідної інформації на дошках оголошень та офіційному веб-сайті
Університету у строк до 10.09.2018 р.;
- виготовити бюлетені для голосування в період часу з 13 годин 00 хвилин 17.09.2018 р.
по 21 годину 00 хвилин 17.09.2018 р. в кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право
брати участь у виборах та включені до списку виборців.
11. Організаційному комітету та Виборчій комісії в своїй роботі неухильно
дотримуватись Закону України «Про вищу освіту», методичних рекомендацій щодо
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, Статуту
університету, відповідних положень, затверджених Вченою радою Університету, щодо
організації проведення виборів ректора Запорізького державного медичного університету.
Персональну відповідальність за їх виконання покласти на голів Організаційного комітету та
Виборчої комісії в межах наданих їм повноважень.
12. Проректору з адміністративно-господарської роботи Козаку A.A. підготувати окремі,
придатні для роботи приміщення та забезпечити наявність усієї необхідної оргтехніки,
обладнання та засобів зв'язку тощо.
На час проведення підготовки до виборів та роботи під час самих виборів:
- за Організаційним комітетом закріпити кімнату № 213 А (методичний кабінет)
навчального корпусу № 1;
- за Виборчою комісією закріпити кімнату № 206 навчального корпусу № 1.
13. Організаційному комітету з проведення виборів ректора розмістити наказ на
офіційному сайті Університету.
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор, професор

Ю.М. Колесник

