
П ротокол  №  З
засідан ня В иборчої ком ісії з проведення ви бор ів  ректора 

Зап ор ізького  держ авн ого  м едичного ун іверси тету

м. Запоріжжя 29 серпня 2018 року

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

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

2. А лексеев О лексан др  Г ерм ан ови ч  -  к.ф.н., учений секретар
університету;

3. А нтоню к Л ю дм ила Ф едорівна -  заступник головного бухгалтера;
4. К ар п ен ко  Т етян а  В олодим ирівна -  директор бібліотеки;
5. Бі гдан О лексій  А нтонович  -  к.ф.н, старший викладач кафедри

фармакогнозії, фармхімії і технології ліків;
6. Гайда ржи Є вген Іванович  -  к.м.н, доцент, доцент кафедри

госпітальної хірургії;
7. Р ябокон ь О лена В ’яч есл аво ва  -  д.м.н., проф., завідувач кафедри 

інфекційних хвороб;
8. К рем зер  О лексан др  А ндрійович -  к.ф.н., доцент, декан 1-го 

фармацевтичного факультету;
9. Б а р в и н с ь к а  Л ю дм ила Іван івн а  - фахівець 1-ї категорії служби 

іноваційної діяльності та трансферу технологій відділу аспірантури і 
докторантури;

10.Па влов С ергій  В асильович  -  д.б.н., доцент, завідувач кафедри
клінічної лабораторної діагностики;

11. М оргуи ц ова  С в ітл ан а  А ндріївна - к.б.н., доцент, проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи;

12.П ак  Кат ері на А н атол іївна  -  студентка 4-го курсу 1-го медичного 
факультету;

Відсутні: Б ар ан о в а  Н атал ія  В асилівна -  помічник ректора, підстава -  
відпустка;

П о то ц ьк а  О лена Іван івн а  -  к.б.н., заступник декана ІІ-го 
медичного факультету, підставка -  хвороба;



А бросімов Ю рій Ю рій ови ч  - старший викладач кафедри анатомії
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії -  підстава -
відпустка.

Кворум є. Засідання є правомочним.

П орядок денний:

1. Про затвердження текстового змісту виборчого бюлетеня для 

таємного голосування під час проведення виборів ректора Запорізького 

державного медичного університету.

2. Про сертифікований переклад змісту виборчого бюлетеня для 

таємного голосування під час проведення виборів ректора Запорізького 

державного медичного університету для іноземних студентів.

3. Про затвердження переліку - документів, що посвідчують особу 

виборця.

4 . Про затвердження форми спеціалізованого засідання членів виборчої 

комісії з проведення виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету з розгляду заяв (скарг).

5 . Про уточнення посади члена комісії.

Порядок денний підтримали одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка поінформувала про те, що на 

адресу університету надійшов лист Міністерства охорони здоров'я України від 

21.08.2018 року № 11.3-15/2060/21989 із переліком кандидатів на посаду 

ректора Запорізького державного медичного університету. Відповідно до 

вказаного листа кандидатуру претендента на посаду ректора університету 

Колесника Ю.М. визнано такою, яка відповідає вимогам Закону України «Про 

вищу освіту» й умовам конкурсу, оголошеного Міністерством охорони 

здоров’я України в газеті «Освіта України» від 11.06.2018 року.



Отже, Колесника Ю .М. визнано єдиним кандидатом на посаду ректора 

Запорізького державного медичного університету та допущено до участі у 

конкурсі на заміщ ення зазначеної посади.

Крім того, виборчою комісією з проведення виборів ректора направлено 

лист кандидату на посаду ректора Запорізького державного медичного 

університету Колеснику Ю .М. з проханням про пбревірку відомостей, які 

зазначаються у бланку виборчого бюлетеня для голосування. Згоду кандидата 

„ на посаду ректора Запорізького державного медичного університету 

Колесника Ю .М. отримано 28.08.2018 року.

ВИСТУПИЛИ: 1 ! 1

Заступник голови виборчої комісії Алексеев О.Г., який запропонував, 

керуючись наказом М іністерства освіти і науки України від 17.06.2016 року № 

688 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої 

комісії з виборів керівника вищого навчального закладу» та вказаним листом, 

затвердити такий текстовий зміст виборчого бюлетеня для таємного 

“голосування під час проведення виборів ректора Запорізького державного 

медичного університету (додаток № 1):

Ф орма №  2

ВИ БО РЧИ Й  БЮ ЛЕТЕНЬ

(за наявності одного кандидата на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника 

Запорізького державного медичного університету

на виборах «18» вересня 2018 року.

Прізвище, ім ’я, Рік народження, місце роботи ЗА ПРОТИ

по батькові кандидата та посада кандидата



К олесник  Ю рій 1958, Запорізький державний
М и хай лови ч медичнии університет,

професор кафедри патологічної
фізіології

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" 

навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку 

«+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити 

лише одну позначку.

Оборотна сторона бюлетеню (реверс)

Голова

виборчої комісії

( підпис)
Секретар

виборчої комісії _______________

( підпис)

ГОЛОСУВАЛИ:

За затвердження запропонованого текстового змісту виборчого бюлетеня 

форми № 2, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

17.06.2016 року № 688 від «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та 

протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу», 

для таємного голосування під час проведення виборів ректора Запорізького 

державного медичного університету: 

з а —  12 (дванадцять); 

проти —  0 (немає); 

утримались —  0 (немає).

УХВАЛИЛИ:

О.В. Рябоконь

Л.Ф. Антошок



Затвердити текстовий зміст виборчого бюлетеня форми №  2, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2016 року 

№ 688 від «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу 

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу», для 

таємного голосування під час проведення виборів ректора Запорізького 

державного медичного університету (згідно додатку №  1 до протоколу).

2. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В., яка зазначила, що у зв ’язку з 

наявністю у списку осіб, які мають право брати участь у виборах, студентів, є 

громадяни іноземних країн які не володіють українською мовою на належному 

рівні, виникла необхідність отримання сертифікованого перекладу змісту 

виборчого бюлетеня для таємного голосування під час проведення виборів 

ректора Запорізького державного медичного університету.

ВИСТУПИЛИ:

Заступник голови виборчої комісії Алексеев О.Г. запропонував доручити 

отримання сертифікованого перекладу змісту виборчого бюлетеня для 

таємного голосування під час проведення виборів ректора Запорізького 

державного медичного університету члену виборчої комісії Павлову C.B.

Голова виборчої комісії Рябоконь О.В. зазначила, що після отримання 

вказаного сертифікованого перекладу виборчого бюлетеня для голосування 

необхідно ознайомити з ним іноземних студентів, які мають право брати 

участь у виборах ректора Запорізького державного медичного університету.

ГОЛОСУВАЛИ:

з а —  12 (дванадцять); 

проти —  0 (немає);



утримались —  0 (немає).

УХВАЛИЛИ:

Доручити члену виборчої комісії Павлову C.B. отримати сертифікований 

переклад змісту виборчого бюлетеня для таємного голосування під час 

проведення виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету. Доручити члену виборчої комісії Павлову C.B. після отримання 

вказаного сертифікованого перекладу виборчого бюлетеня для голосування 

ознайомити з ним іноземних студентів, які мають право брати участь у 

виборах ректора Запорізького державного медичного університету.

3. СЛУХАЛИ:

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

необхідність затвердження переліку документів, що посвідчують особу 

виборця.

Відповідно до п. 3.7.6 «Положення про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Запорізького державного медичного університету» член 

виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови 

пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу.

ВИСТУПИЛИ:

Секретар виборчої комісії Антонюк Л.Ф., яка запропонувала такий перелік 

документів, що посвідчують особу виборця:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) посвідчення водія;

4 ) паспорт громадянина іншої держави (для іноземних студентів);

5 ) посвідка на постійне проживання (для іноземних студентів);

6) посвідка на тимчасове проживання (для іноземних студентів). 

ГОЛОСУВАЛИ:

За затвердження запропонованого переліку документів, що посвідчують 

особу виборця:

' за—  12 (дванадцять);



проти —  0 (немає); 

утримались —  0 (немає).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити запропонований перелік документів, що посвідчують особу 

виборця.

4. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В.., яка поінформувала що, відповідно 

до п. 3.1 «Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету» на комісію покладається 

завдання із забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості 

та відкритості.

Із метою забезпечення оперативного розгляду та вирішення питань із 

можливими зверненнями або скаргами під час проведення виборів, виникла 

необхідність затвердження форми протоколу спеціального засідання членів 

виборчої комісії з проведення виборів ректора Запорізького державного 

медичного університету щодо розгляду заяв (скарг). Запропонована форма 

протоколу спеціального засідання членів виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Запорізького державного медичного університету щодо 

розгляду заяв (скарг) міститься у додатку 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За затвердження форми протоколу спеціального засідання членів 

виборчої комісії з проведення виборів ректора Запорізького державного 

медичного університету щодо розгляду заяв (скарг): 

з а —  12 (дванадцять); 

проти —  0 (немає); 

утримались - - 0 (немає).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити форму протоколу спеціального засідання членів виборчої



комісії з проведення виборів ректора Запорізького державного медичного 

університету щодо розгляду заяв (скарг) згідно з додатком 2.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання оголошується закритим.

5. СЛУХАЛИ:

Голову виборчої комісії Рябоконь О.В.., яка поінформувала що, у 

протоколах засідань Виборчої комісії № №  1 та 2 було неточно вказано посаду 

одного з членів комісії -  Т.В. Карпенко. Тому, замість посади «завідувач 

наукової бібліотеки», слід читати «директор бібліотеки».

ГОЛОСУВАЛИ:

В протоколах Виборчої комісії № №  1 та 2, посадою члена Виборчої 

комісії Карпенко Т.В. вважати посаду директор бібліотеки: 

за —  12 (дванадцять); 

проти —  0 (немає); 

утримались - 0 (немає).

УХВАЛИЛИ:

В протоколах Виборчої комісії № №  1 та 2, посадою члена Виборчої 

комісії Карпенко Т.В. вважати посаду директор бібліотеки:

О.В. Рябоконь


