
Протокол № 2
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя 21 червня 2018 року

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

1. Аніщенко Михайло Анатолійович -  к.ю.н., старший викладач кафедру уп
равління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавс
тва, 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 -  завідувач наукової бібліотеки;
5. Бігдан Олексій Антонович -  к.ф.н, старший викладач кафедри фармакогно

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

рургії;
7. Баранова Наталія Василівна -  помічник ректора;
8. Рябоконь Олена В’ячеславова -  д.м.н., проф., завідувач кафедри інфекцій

них хвороб;
9. Кремзер Олександр Андрійович -  к.ф.н., доцент, декан 1-го фармацевтич

ного факультету;
10.Барвинська Людмила Іванівна - фахівець 1-ї категорії служби іноваційної 

діяльності та трансферу технологій відділу аспірантури і докторантури;
11.Потоцька Олена Іванівна -  к.б.н., заступник декана ІІ-го медичного факу

льтету;
12.Павлов Сергій Васильович -  д.б.н., доцент, завідувач кафедри клінічної ла

бораторної діагностики;
13. Моргунцова Світлана Андріївна - к.б.н., доцент, проректор з науково- 

педагогічної та навчальної роботи;
14.Пак Катеріна Анатоліївна — студентка 4-го курсу 1-го медичного факуль

тету;
На засіданні відсутній Абросімов Юрій Юрійович - старший викладач ка
федри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії -  пі
дстава -відпустка.
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Кворум є. Засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії.
2. Порядок затвердження протоколів Виборчої комісії.
3. Режим роботи Виборчої комісії.
4 .

Порядок денний підтримали одноголосно.

1. Слухали: Рябоконь О.В. голову Виборчої комісії, яка доповіла, що наказом 
ректора № 243 від 13.06.2018 р., „Про організацію та проведення виборів ректора 
Запорізького державного медичного університету” створено Виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Запорізького державного медичного університету. Ви
борчій комісії необхідно приступити до виконання своїх обов’язків.

У своїй роботі Виборча комісія повинна керуватись вимогами, визначеними 
статтею 42 Закону України „Про вищу освіту”, Постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 05.12.2014 р. № 726 „Деякі питання реалізації статті 42 Закону України 
„Про вищу освіту” та внутрішніми нормативними документами Запорізького дер
жавного медичного університету, що стосуються проведення виборів ректора 
ЗДМУ.

Всім членам Виборчої комісії необхідно ознайомитись з вимогами названих 
вище нормативно-правових актів.

Головою Виборчої комісії запропоновано розподілити обов’язки між чле
нами Виборчої комісії наступним чином:
Рябоконь Олена
В’ячеславовна
голова Виборчої комісії

Відповідає за організацію роботи Виборчої ко
місії; з проведення виборів ректора Запорізь
кого державного медичного університету та ко
ординує своєчасне і виконання членами Вибор
чої комісії покладених на них завдань. Як го
лова виборчої комісії, підписує бюлетені, опло
мбовує скриньки для голосування, здійснює 
інші функції, визначені Положенням про Вибо
рчу комісію з проведення виборів ректора Запо
різького державного медичного університету.

Алексєєв Олександр Германо- 
вич -  заступник голови Вибо
рчої комісії

Веде протоколи засідання Виборчої комісії, і 
оформлює акти, що стосуються діяльності Ви
борчої комісії. Відповідає за отримання необ
хідних документів від організаційного комі
тету. Вирішує інші питання за дорученням го
лови Виборчої комісії. Із секретарем Виборчої 
комісії готує акти виготовлення бюлетенів,
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опломбування і розпломбування скриньки, опе
чатування та розпечатування сейфу, знищення 
невикористаних бюлетенів тощо. За необхідно
сті та за дорученням голови оргкомітету засту
пник | голови Виборчої комісії виконує обов'я
зки голови Виборчої комісії.

Антонюк Людмила Федорівна 
секретар Виборчої комісії

Веде протоколи засідання Виборчої комісії, 
оформлює акти, що стосуються діяльності Ви
борчої комісії. Як секретар Виборчої комісії, пі
дписує бюлетені, опломбовує скриньки для го
лосування, здійснює І інші функції, визначені 
Положенням про Виборчу і комісію з прове
дення виборів ректора Запорізького держав
ного медичного університету. Із заступником 
голови Виборчої комісії підписує акти виготов
лення бюлетенів, опломбування і розпломбу
вання скриньки, опечатування та розпечату
вання сейфу, знищення невикористаних бюле
тенів, тощо. Вирішує інші питання та дору
чення голови Виборчої комісії.

Моргунцова Світлана 
Андріївна
член Виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, органі
зовує науково-педагогічний персонал для уча
сті у виборах ректора Запорізького державного 
медичного університету. Вирішує інші питання 
за дорученням голови Виборчої комісії.

Карпенко Тетяна 
Володимірівна,
Барвинська Людмила Іванівна 
члени Виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, органі
зовують інших працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними пра
цівниками, для участі у виборах ректора Запо
різького державного медичного університету. 
Вирішують інші питання за дорученням голови 
ІВиборчої комісії.

Павлов Сергій Васильович, 
Г айдаржи Євген Іванович, 
Бігдан Олексій Антонович, 
Абросімов Юрій Юрійович 
члени Виборчої комісії

Відповідає за технічне забезпечення роботи і 
Виборчої комісії. Вирішує інші питання за до
рученням голови Виборчої комісії.

*

Баранова Наталя Василівна, 
Кремзер Олександр 
Андрійович,
Потоцька Олена Іванівна 

члени Виборчої комісії

Контролюють роботу по підрахунку голосів і 
кількості бюлетенів під час проведення голосу- 
вання. Вирішують інші питання за ідорученням 
голови Виборчої комісії.
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Аніщенко Михайло Анатолі
йович
член Виборчої комісії

Забезпечує дотримання прав трудового колек
тиву. [Вирішує інші питання за дорученням го
лови Виборчої комісії.

Пак Катерина Анатоліївна 
член Виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, і  орга
нізовує студентський актив для участі у і  вибо
рах ректора Запорізького державного медич
ного університету. Забезпечує дотримання прав 
студентського самоврядування. Вирішує інші 
питання за дорученням голови Виборчої комі
сії.

Голосували: «за»- одноголосно.

Вирішили:

І. Розподілили обов’язки між членами Виборчої комісії наступним чином:

Рябоконь Олена В ’ячеславовна, голова Виборчої комісії - Відповідає за органі
зацію роботи Виборчої комісії; з проведення виборів ректора Запорізького держа
вного медичного університету та координує своєчасне і виконання членами Вибо
рчої комісії покладених на них завдань. Як голова Виборчої комісії, підписує бю
летені, опломбовує скриньки для голосування, здійснює інші функції, визначені 
Положенням про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Запорізького дер
жавного медичного університету.

Алексєєв Олександр Германович, заступник голови Виборчої комісії - Веде 
протоколи засідання Виборчої комісії, і оформлює акти, що стосуються діяльності 
Виборчої комісії. Відповідає за отримання необхідних документів від організацій
ного комітету. Вирішує інші питання за дорученням голови Виборчої комісії. Із се
кретарем Виборчої комісії готує акти виготовлення бюлетенів, опломбування і ро- 
зпломбування скриньки, опечатування та розпечатування сейфу, знищення невико
ристаних бюлетенів тощо. За необхідності та за дорученням голови оргкомітету за
ступник | голови Виборчої комісії виконує обов'язки голови Виборчої комісії.

Антонюк Людмила Федорівна, секретар Виборчої комісії - Веде протоколи за
сідання Виборчої комісії, оформлює акти, що стосуються діяльності Виборчої ко
місії. Як секретар Виборчої комісії, підписує бюлетені, опломбовує скриньки для 
голосування, здійснює І інші функції, визначені Положенням про Виборчу і комі
сію з проведення виборів ректора Запорізького державного медичного універси
тету. Із заступником голови Виборчої комісії підписує акти виготовлення бюлете
нів, опломбування і розпломбування скриньки, опечатування та розпечатування 
сейфу, знищення невикористаних бюлетенів, тощо. Вирішує інші питання та дору
чення голови Виборчої комісії.
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Моргунцова Світлана Андріївна, член Виборчої комісії - У співпраці з органі
заційним комітетом, організовує науково-педагогічний персонал для участі у ви
борах ректора Запорізького державного медичного університету. Вирішує інші пи
тання за дорученням голови Виборчої комісії.

Карпенко Тетяна Володимирівна, Барвинська Людмила Іванівна, члени Вибор
чої комісії - У співпраці з організаційним комітетом, організовують інших праців
ників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
для участі у виборах ректора Запорізького державного медичного університету. | 
Вирішують інші питання за дорученням голови і Виборчої комісії.

Павлов Сергій Васильович, Гайдаржи Євген Іванович, Бігдан Олексій Антоно
вич, Абросімов Юрій Юрійович, члени Виборчої комісії - Відповідають за технічне 
забезпечення роботи Виборчої комісії. Вирішують інші питання за дорученням го
лови Виборчої комісії.

Баранова Наталя Василівна, Кремзер Олександр Андрійович, Полоцька Олена 
Іванівна, члени Виборчої комісії - Контролюють роботу по підрахунку голосів і кі
лькості бюлетенів під час проведення | голосування. Вирішують інші питання за і 
дорученням голови Виборчої комісії.

Аніщенко Михайло Анатолійович, член Виборчої комісії - Забезпечує дотри
мання прав трудового колективу. | Вирішує інші питання за дорученням голови Ви
борчої комісії.

Пак Катерина Анатоліївна, член Виборчої комісії - У співпраці з організацій
ним комітетом, і організовує студентський актив для участі у і виборах ректора За
порізького державного медичного університету. Забезпечує дотримання прав сту
дентського самоврядування. Вирішує інші питання за дорученням голови Виборчої 
комісії.

2. Слухали: Рябоконь О.В., голову Виборчої комісії, яка запропонувала 
протоколи Виборчої комісії скріплювати підписами голови та секретаря Виборчої 
комісії.

Голосували:«за» - одноголосно.
Вирішили: Протоколи Виборчої комісії скріплювати підписами голови та се

кретаря Виборчої комісії.

3. Слухали: Алексєєва О.Г., заступника голови Виборчої комісії, який за
пропонував встановити наступний режим роботи Виборчої комісії:

Понеділок - п’ятниця: 10 - 16 , перерва з 13 до 14 ,
Субота, Неділя - вихідні.
Голосували: «за»- одноголосно.
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Вирішили: Встановити режим роботи Виборчої комісії:
Понеділок - п’ятниця: 10 - 16 , перерва з 13 до 14 .
Субота, Неділя - вихідні.
За необхідності режим роботи може бути змінено.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання оголошується закритим.

Голова Виборчої комісії, 
завідувач кафедри 
інфекційних хвороб

Секретар Виборчої комісії, 
заступник головного 
бухгалтера університету

О.В. Рябоконь

Л.Ф. Антонюк


