
Протокол № 1
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя 14 червня 2018 року

На засіданні Виборчої комісії з проведення виборів ректора Запорізького 
державного медичного університету (далі - Виборча комісія) присутні:

1. Аніщенко М ихайло Анатолійович -  к.ю.н., старший викладач кафедру 
управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного 
правознавства, уповноважена особа з питань запобігання і виявлення 
корупції;

2. Абросімов Ю рій Ю рійович - старший викладач кафедри анатомії 
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії;

3. Алексеев Олександр Германович -  к.ф.н., учений секретар 
університету;

4. Антонюк Людмила Федорівна -  заступник головного бухгалтера;
5. Карпенко Тетяна Володимирівна -  завідувач наукової бібліотеки;
6. Бігдан Олексій Антонович -  к.ф.н, старший викладач кафедри 

фармакогнозії, фармхімії і технології ліків;
7. Гайдаржи Євген Іванович -  к.м.н, доцент, доцент кафедри 

госпітальної хірургії;
8. Баранова Наталія Василівна -  помічник ректора;
9. Рябоконь Олена В’ячеславова -  д.м.н., проф., завідувач кафедри 

інфекційних хвороб;
10.Кремзер Олександр Андрійович -  к.ф.н., доцент, декан 1-го 

фармацевтичного факультету;
11.Барвинська Людмила Іванівна - фахівець 1-ї категорії служби 

іноваційної діяльності та трансферу технологій відділу аспірантури і 
докторантури;

12.Потоцька Олена Іванівна -  к.б.н., заступник декана ІІ-го медичного 
факультету;

13.П авлов Сергій Васильович -  д.б.н., доцент, завідувач кафедри 
клінічної лабораторної діагностики;

14. М оргунцова Світлана Андріївна - к.б.н., доцент, проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи

15.П ак Катеріна Анатоліївна -  студентка 4-го курсу 1-го медичного 
факультету



Кворум є. Засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання голови Виборчої комісії.
2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії.
3. Про обрання секретаря Виборчої комісії.

Слухали: М оргунцову С.А., проректора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, яка проінформувала, що у зв’язку з оголошенням конкурсу 
на заміщення посади ректора Запорізького державного медичного 
університету, у відповідності до статті 42 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 р. № 726 та Статуту 
університету, ректором видано наказ № 243 від 13.06.2018 р. про створення 
Виборчої комісії, члени якої присутні на засіданні (оголошує зміст наказу).

Слухали: Карпенко Т.В. завідувача наукової бібліотеки, яка
запропонувала обрати головою Виборчої комісії Рябоконь Олену 
В ’ячеславову -  завідувача кафедри інфекційних хвороб.

Вирішили: Обрати головою Виборчої комісії Рябоконь Олену
В’ячеславову -  завідувача кафедри інфекційних хвороб, д.м.н., професора.

Голосували: „за” - одноголосно.

Слухали: П авлова C.B. завідувача кафедри клінічної лабораторної 
діагностики, який запропонував обрати заступником голови Виборчої комісії 
доцента вченого секретаря університету Алексеева Олександра Германовича.

Вирішили: Обрати заступником голови Виборчої комісії Алексеева 
Олександра Германовича -  вченого секретаря університету.

Голосували:„за” - одноголосно.

Слухали: Баранову Н.В., помічника ректора, яка запропонувала обрати 
секретарем Виборчої комісії Антонюк Людмилу Федорівну, заступника 
головного бухгалтера.

Вирішили: Обрати секретарем Виборчої комісії заступником голови 
Виборчої комісії Антонюк Людмилу Федорівну, заступника головного 
бухгалтера.

Голосували: „за” - одноголосно.



Слухали: Голову Виборчої комісії Рябоконь О.В., яка подякувала членам 
Виборчої комісії за довіру та запропонувала наступне засідання провести у 
найкоротші терміни і ґрунтовно підготувати для розгляду наступні питання:

- Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії;
- про режим роботи Виборчої комісії, та інші питання з організації роботи 

Виборчої комісії.

Голосували „за” одноголосно.

На цьому засідання Виборчої комісії завершено.

Голова Виборчої комісії, 
завідувач кафедри
інфекційних хвороб О.В. Рябоконь

Секретар Виборчої комісії, 
заступник головного 
бухгалтера університету Л.Ф. Антонюк


