
Міністерство охорони здоров’я України 
Запорізький державний медичний університет

Протокол № 5
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя «23» серпня 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 - голова студентської ради ЗДМУ;
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. Кисельов Сергій Михайлович -  професор кафедри внутрішніх хвороб
і ;

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

Відсутні:

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

Засідання Оргкомітету з проведення виборів ректора Університету є 
легітимним, присутні 14 з 15 членів Оргкомітету, що складає 93,33 %.

Запрошені:

1. Козак Андрій Анатолійович - проректор з АГР;
2. Притула Віктор Анатолійович - провідний інженер з комп'ютерних 

систем ЦКТ



Порядок денний:

1. Про отримання листа МОЗ України про визначення кандидатур на 
посаду ректора Університету.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

2. Про затвердження алфавітного списку штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками 
Університету, для обрання представників для участі у виборах ректора 
Університету за визначеними групами.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

Заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

3. Про підготовку місць проведення зборів штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, у межах 
зазначених груп для обрання представників для участі у виборах ректора 
Університету.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

Проректор з АГР Козак A.A.

4. Про забезпечення оргтехнікою місць проведення зборів з обрання 
представників від штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками, у межах зазначених груп для 
обрання представників для участі у виборах ректора Університету.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

Провідний інженер з комп’ютерних систем ЦКТ Притула В.А.

5. Різне.

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

1. Про отримання листа МОЗ України про визначення 
кандидатур на посаду ректора ЗДМУ.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала, 
що 21.08.2018р. до Університету надійшов лист МОЗ України № 11.3- 
15/2060/21989 про визначення кандидата на посаду ректора Університету. 
Листом МОЗ України визначена єдина кандидатура на посаду ректора 
Університету -  професор Колесник Юрій Михайлович.

Недельська С.М., запропонувала інформацію взяти до відома, а лист МОЗ 
України про визначення кандидатури професора Колесника Ю.М. на посаду 
ректора Університету оприлюднити на офіційному сайті в рубриці «Вибори 
ректора».

Вирішили: Лист МОЗ України про визначення кандидатури професора 
Колесника Ю.М. на посаду ректора Університету оприлюднити на офіційному 
сайті в рубриці «Вибори ректора».

Голосували: «за» - одноголосно.



2. Про затвердження алфавітного списку штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними І педагогічними працівниками 
Університету, для обрання представників для участі у виборах ректора 
Університету за визначеними групами.

Слухали: Бавицьку Н.М. —  заступника голови Оргкомітету, яка надала 
алфавітний список (повний склад) штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету,
Медичного коледжу, ННМЦ «Університетська клініка», у кількості 915 осіб за 
визначеними групами і запропонувала його затвердити.

Вирішили: Затвердити алфавітний список (повний склад) штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками Університету, Медичного коледжу, ННМЦ «Університетська 
клініка», у кількості 915 осіб за визначеними групами і запропонувала його 
затвердити.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. Про підготовку місць проведення зборів штатних працівників,
які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними
працівниками, у межах зазначених груп для обрання представників для 
участі у виборах ректора Університету.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, щодо підготовки 
приміщень для проведення зборів штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками.

Виступив: Проректор з АГР Козак A.A. повідомив, що усі приміщення 
для реєстрації та голосування будуть облаштовані столами, кріслами, кабінами 
та урнами для голосування.

Вирішили: Визнати облаштування приміщень для голосування
задовільним та таким, що відповідає умовам голосування.

Голосували: «за» - одноголосно.

4. Про забезпечення оргтехнікою місць проведення зборів з обрання 
представників від штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками, у межах зазначених груп 
для обрання представників для участі у виборах ректора Університету.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, щодо забезпечення 
місць проведення зборів штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, оргтехнікою.

Виступив: провідний інженер з комп’ютерних систем ЦКТ Притула В.А., 
який повідомив, що усі приміщення для голосування будуть забезпечені 
необхідними засобами комп’ютерної техніки (комп’ютерами, принтерами 
тощо).

Вирішили: Визнати комп’ютерне забезпечення приміщень для
голосування задовільним та таким, що відповідає умовам голосування.

Голосували: «за» - одноголосно.



5. Різне.
Слухали : Скріпкіна С.В. -  члена Оргкомітету, який повідомив, що серед 

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету, 
Медичного коледжу є такі співробітники, які знаходяться на лікарняному через 
вагітність та пологи і такі, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, 
до досягнення нею 3 (6) - річного віку. Такі співробітники поряд з усіма мають 
право брати участь у виборах ректора Університету.

Скріпкін С.В. запропонував таким співробітникам на адресу, що зазначена 
в особовій справі, надіслати запрошення на вибори ректора Університету та 
доручити це заступнику голови Оргкомітету, заступнику ректора з кадрових 
питань та режиму Бавицькій Н.М.

Вирішили: Доручити заступнику голови Оргкомітету, заступнику ректора 
з кадрових питань та режиму Бавицькій Н.М. надіслати запрошення на вибори 
ректора за формою, яка затверджена Протоколом засідання Оргкомітету з 
проведення виборів ректора Університету № 4 від 16.08.2018р., усім науковим, 
науково-педагогічним та педагогічним працівникам Університету та 
Медичного коледжу, які знаходяться на лікарняному через вагітність та пологи 
і тим, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею З 
(б)-річного віку.
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ЗДМУ

Секретар Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ЗДМУ

С.М. Недельська


