
Протокол № 7
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя 18 вересня 2018 року

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

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

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

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

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

госпітальної хірургії;
7. Рябоконь Олена В ’ячеславова -  д.м.н., проф., завідувач кафедри 

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

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

іноваційної діяльності та трансферу технологій відділу аспірантури і 
докторантури;

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

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

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

13.Баранова  Наталія Василівна -  помічник ректора;
14.Потоцька Олена Іванівна -  к.б.н., заступник декана ІІ-го медичного 

факультету;
ІЗ.Абросімов Ю рій Ю рійович - старший викладач кафедри анатомії 

людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Кворум є. Засідання є правомочним.



Присутні на засіданні кандидати, спостерігачі від кандидата:
1) Одинцова В .М.. —  спостерігач від кандидата на посаду ректора Колесника 
Ю.М.

Порядок денний:

1. Про огляд та опломбування наявних на виборчій дільниці виборчих

скриньок для голосування.

2. Про розпечатування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів для

голосування.

3. Про передачу членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для

голосування та аркушів списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора Запорізького державного медичного університету.

4. Про остаточну готовність приміщення виборчої дільниці для проведення 

голосування під час виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету.

1. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка поінформувала про 

наявність у приміщ енні виборчої дільниці на спеціально відведених місцях 

трьох прозорих скриньок для голосування. Усім присутнім на засіданні особам 

голова виборчої комісії запропонувала оглянути скриньки для голосування. 

Зауважень щодо цілісності скриньок не надходило. Присутні встановили 

цілісність встановлених скриньок та визнали їх придатними для проведення 

голосування. Після чого члени виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету здійснили опломбування та 

опечатування скриньок для голосування.



ВИРІШИЛИ:

Засвідчити факт огляду та опломбування трьох прозорих скриньок для 

голосування шляхом складання Акта про огляд та опломбування скриньок для 

голосування.

2. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка поінформувала про 

необхідність розпечатування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів та 

списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Запорізького 

державного медичного університету.

У приміщенні виборчої комісії з метою забезпечення зберігання 

виготовлених виборчих бюлетенів для голосування та списку осіб, які мають 

право брати участь у виборах ректора, встановлено сейф, який знаходився під 

цілодобовим відеоспостереженням.

Виборча комісія з проведення виборів ректора Запорізького державного 

медичного університету встановила цілісність опломбування сейфа та провела 

його розпломбування. У сейфі виявлено виборчі бюлетені для голосування у 

кількості 993 шт. та список осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора (50 арк).

ВИРІШИЛИ:

Засвідчити факт розпечатування сейфа для зберігання виборчих 

бюлетенів та списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

Запорізького державного медичного університету, шляхом складання Акта 

про розпечатування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів для 

голосування та списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора.



3. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка поінформувала про 

необхідність передачі членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для 

голосування та аркушів списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора Запорізького державного медичного університету.

Голова виборчої комісії у приміщенні для голосування передала, згідно з 

встановленим розподілом у протоколі №5 від 13.09.2018 року, членам 

виборчої комісії для видачі виборцям виборчі бюлетені для голосування та 

аркуші списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

Запорізького державного медичного університету.

ВИРІШ ИЛИ:

Засвідчити факт передачі членам виборчої комісії виборчих бюлетенів для 

голосування та аркушів списку виборців, які мають право брати участь у 

виборах ректора Запорізького державного медичного університету, шляхом 

складання восьми Актів про передачу члену виборчої комісії бюлетенів для 

видачі їх виборцям у приміщенні для голосування.

4. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка поінформувала про остаточну 

готовність приміщення виборчої дільниці для проведення голосування під час 

виборів ректора Запорізького державного медичного університету. У 

приміщенні виборчої дільниці встановлено шість кабін для таємного 

голосування. У кожній кабіні забезпечено належне освітлення, наявні кулькові 

ручки.

Також у приміщ енні на спеціально відведених місцях розміщені три 

прозорі скриньки для голосування. Скриньки для голосування опломбовані. 

Наявні столи для реєстрації та видачі виборчих бюлетенів для голосування 

членами виборчої комісії виборцям, таблички з алфавітними покажчиками для 

спрощення процедури реєстрації виборців. Наявна дош ка оголошень, на якій



розміщ ена інформація щодо режиму роботи виборчої дільниці, з переліком 

документів, що посвідчують особу виборця, зі списком членів виборчої 

комісії.

Обладнання у приміщ енні для голосування розміщ ено таким чином, щоб 

місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного 

голосування, виборчі скриньки є у полі зору членів виборчої комісії та осіб, 

які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

Відеоспостереження встановлено та працює, охоплю ючи все приміщення 

виборчої дільниці, із забезпеченням принципу таємності голосування.

За визнання готовим приміщення виборчої дільниці для проведення 

голосування під час виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету:

з а —  15 (п ’ятнадцять); 

проти —  0 (немає); 

утримались —  0 (немає).

Визнати готовим приміщення виборчої дільниці для проведення 

голосування під час виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету.

ГОЛОСУВАЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Голова

Секретар Антоню к Л.Ф.

Рябоконь О.В.


