
М іністерство охорони здоров’я України  
Запорізький державний медичний університет  

Протокол №  8 
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя «07» вересня 2018р.

П рисутні 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. П одлужний Георгій Сергійович - голова студентської ради З ДМУ;
3. Недельська Світлана М иколаївна -  д.мед.н, професор, завідувач 

кафедри факультетської педіатрії;
4. П ідкович 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 
хімії;

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 «У ніверситетська клініка».

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

П орядок денний:

1. Про затвердження списків обраних представників з числа студентів 
Університету та М едичного коледжу ЗДМ У з метою формування списку виборців 
для участі у виборах ректора Університету.
Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

Член Оргкомітету, голова Студентської ради -  Подлужний Г.С.



2. Про формування загального списку виборців для участі у виборах ректора 
Університету та подальшу передачу його Виборчій комісії з проведення виборів 
ректора Університету.

Доповідач: голова Оргкомітету Недельська С.М.

3. Різне.

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

1. Про затвердження списків обраних представників з числа студентів  
Університету та М едичного коледжу ЗДМ У з метою формування списку 
виборців для участі у виборах ректора Університету.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка проінформувала про 
закінчення зборів студентів Університету та М едичного коледжу ЗДМУ.

Виступив: Подлужний Г.С. - член Оргкомітету, голова Студентської ради, 
повідомив, що вибори представників з числа студентів відбувалися протягом трьох 
днів шляхом таємного голосування на високому організаційному рівні, без 
порушень. П ідготовкою і проведенням зборів з обрання представників з числа 
студентів займалася Студентська рада та активісти студентського самоврядування. 
Результатом проведеної роботи стала висока явка учасників - у голосуванні взяли 
участь 98% вітчизняних студентів і 96% іноземних студентів.

Список обраних представників з числа студентів ЗДМ У та М едичного 
коледжу ЗДМ У налічує 159 осіб, що складає 16%. Квоти витримані відповідно до 
Положення «Про порядок обрання виборних представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора Запорізького державного медичного університету».

Підкович Н.В. -  секретар Оргкомітету доповіла про наявність протоколів 
лічильних комісій загальних зборів усіх груп з числа студентів Університету та 
М едичного коледжу ЗДМ У щодо результатів таємного голосування з обрання 
представників від студентства, що братимуть участь у виборах ректора 
Університету. Секретар запропонувала затвердити загальний список обраних 
представників з числа студентів ЗДМ У та М едичного коледжу ЗДМ У у кількості 
159 осіб та оприлюднити на офіційному сайті Університету.

Вирішили: Затвердити загальний список обраних представників з числа 
студентів Університету та М едичного коледжу ЗДМ У у кількості 159 осіб та 
оприлюднити на офіційному сайті Університету.

Голосували: «за» - одноголосно.

2. Про формування загального списку виборців для участі у виборах 
ректора Запорізького державного медичного університету та передачу його 
Виборчій комісії з проведення виборів ректора Університету.

Слухали: Недельську С.М. -  голову Оргкомітету, яка надала інформацію 
про формування загального списку виборців для участі у виборах ректора 
Університету.



Підкович Н.В. -  секретар Оргкомітету доповіла, що станом на 07.09.2018 
року опрацьовані усі протоколи таємного голосування зборів груп структурних 
підрозділів штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками Університету, М едичного коледжу ЗДМ У та НИМ! І 
«Університетська клініка», та протоколи таємного голосування засідання 
загальних зборів студентів Університету та М едичного коледжу ЗДМУ.

Обрані делегати з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками Університету, М едичного коледжу 
ЗДМУ та ННМ Ц «Університетська клініка» - 79 осіб, що складає 8%, і студентів 
Університету та М едичного коледжу ЗДМ У - 159 осіб, що складає 16%, внесені до 
загального списку виборців. У пропорційному відношенні це 24% від загальної 
кількості виборців, що нараховує 238 осіб. Решту 76% виборців формують штатні 
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету та 
Медичного коледжу ЗДМ У, яких станом на 07.09.2018 року нараховано 755 осіб.

Отже, загальний список виборців для участі у виборах ректора Університету 
сформований за алфавітним принципом і нараховує 993 особи, що становить 100% 
виборців.

Недельська С.М. -  голова Оргкомітету, проінформувала, що відповідно до 
Положення «Про порядок проведення виборів ректора Запорізького державного 
медичного університету» та Положення «Про організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Запорізького державного медичного університету» Оргкомітет 
складає та передає Виборчій комісії з проведення виборів ректора Університету 
загальний список осіб, які мають право брати участь у виборах, не пізніше ніж за 7 
(сім) календарних днів до дати проведення виборів ректора Університету.

Вирішили: Затвердити загальний список виборців для участі у виборах 
ректора ЗДМ У та на виконання зазначених положень передати його голові 
Виборчої комісії з проведення виборів ректора Університету.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. Різне.
Слухали: Підкович Н.В. -  секретаря Оргкомітету, яка запропонувала 

оприлюднити на офіційному сайті університету в розділі «Вибори ректора» 
загальний список виборців для участі у виборах ректора Університету.

Вирішили: Оприлюднити на офіційному сайті університету в розділі 
«Вибори ректора» загальний список виборців для участі у виборах ректора 
Університету.

С.М. Недельська 

,. Н.В. Підкович

Голосували: «за» - одноголосно.

Голова Організаційного комї 
з проведення виборів ректор

Секретар Організаційного ко 
з проведення виборів ректора З


