
М іністерство охорони здоров’я України  
Запорізький державний медичний університет

Протокол №  4
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Запорізького державного медичного університету

м. Запоріжжя «16» 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. Котляревська Еліна Валентинівна -  заступник директора з медичної 

частини ННМ Ц «Університетська клініка»;
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 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.

Відсутні:

1. Кисельов Сергій М ихайлович -  професор кафедри внутрішніх 
хвороб 1;

2. М алахова Світлана М иколаївна -  к.мед.н., доцент кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я;

3. Н едельська Світлана М иколаївна -  д.мед.н, професор, завідувач 
кафедри факультетської педіатрії.

Засідання Оргкомітету з проведення виборів ректора Університету є 
легітимним, присутні 12 з 15 членів Оргкомітету, що складає 80 %.

Порядок денний:

1. Визначення квот представництва ш татних наукових, науково- 
педагогічних, педагогічних працівників, працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками і студентів ЗДМУ.



Доповідач: заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

2. Ф ормування груп структурних підрозділів для проведення зборів 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для обрання представників у межах зазначених 
груп структурних підрозділів для участі у виборах ректора ЗДМ У та визначення 
квот виборних представників від кожної групи.

Доповідач: член Оргкомітету Панасенко О.І.

3. Затвердження дати, місця і часу проведення зборів груп штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора ЗДМ У 
в межах зазначених груп структурних підрозділів.

Доповідач: заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

4. Затвердження форми бюлетеня для проведення штатними 
працівниками, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, Університету, обрання представників для участі у виборах 
ректора Університету.

Доповідач: заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

5. Затвердження форми письмового запрош ення на вибори ректора 
Університету та повідомлення про включення до списку виборців.

Доповідач: заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

6. Про порядок оформлення документів Оргкомітету та Виборчої комісії 
з проведення виборів ректора Запорізького державного медичного 
університету.

Доповідач: заступник голови Оргкомітету Бавицька Н.М.

7. Різне.

За затвердження порядку денного голосували: «за» - 12; «проти» - 0; 
«утримались» - 0.

1. Визначення квот представництва ш татних наукових, науково- 
педагогічних, педагогічних працівників, працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками і студентів ЗДМ У.

Слухали: Бавицьку Н.М. -  заступника голови Оргкомітету, яка 
проінформувала, що відповідно до «Положення про порядок проведення 
виборів ректора Університету», затвердженого Вченою радою ЗДМ У 
(протокол №  12 від 21.06.2018р.), брати участь у виборах ректора Університету 
мають право: усі штатні наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники 
Університету (не менше 75 % від загальної кількості осіб, які мають право 
брати участь у виборах); представники з числа інш их працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, які 
обираються працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів (до 10



%); виборні представники з числа студентів Університету (включно зі 
студентами М едичного коледжу ЗДМУ), які обираються студентами шляхом 
прямих таємних виборів (не менше 15%).

Так, відповідно до списків штатних працівників Університету загальна 
кількість наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
університету, включно з представниками викладацького складу М едичного 
коледжу ЗДМ У, становить 755 осіб. Запропоновано встановити їх 
представництво як 76% від загальної кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах ректора Університету.

Відповідно: студентів -  16% що становить 159 осіб, а штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками університету -  8%, що становить 79 осіб.

Вирішили: ухвалити розподіл квот представництва штатних працівників 
і студентів ЗДМ У для організації прямих таємних виборів для обрання 
представників для участі у виборах ректора університету відповідно до таблиці.

Навчальний
заклад

Ш татні наукові, 
науково- 

педагогічні, 
педагогічні 
працівники

Ш татні працівники, 
які не є науковими, 

науково- 
педагогічними, 
педагогічними 
працівниками

Студенти Усього

кількість % кількість % кількість % кількість %
Запорізький
державний
медичний
університет

755 76 79 8 159 16 993 100

2. Ф ормування груп структурних підрозділів для проведення зборів  
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для обрання представників у межах 
зазначених груп структурних підрозділів для участі у виборах ректора 
ЗДМ У та визначення квот виборних представників від кож ної групи.

Слухали: Панасенка О.І. —  члена Оргкомітету, який повідомив, що 
відповідно до списків штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, загальна чисельність становить 
916 осіб, з урахуванням того, що вилучено 12 працівників, які одночасно є 
студентами денної форми навчання (зокрема, у відділі діловодства -  1 студент; 
у І медичному факультеті -  3 студента; у І міжнародному факультеті -  1 
студент; у АГЧ -  7 студентів) і відповідно до п. 3.2.3 Положення про порядок 
проведення виборів ректора Університету беруть участь у виборах за квотою 
представництва студентів Університету.

Панасенко О.І. обґрунтував та запропонував створити 6 груп структурних 
підрозділів для проведення зборів з обрання представників у межах зазначених 
груп структурних підрозділів, для участі у виборах ректора Університету.

Панасенко О.І. запропонував провести уточнення списку штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками до 23.08.2018р. та скласти алфавітний список за створеними 6 
групами структурних підрозділів для проведення зборів з обрання



представників, у межах зазначених груп структурних підрозділів, для участі у 
виборах ректора Університету.

Панасенко О.І. запропонував сформувати наступні групи структурних 
підрозділів з уточненням кількості штатних працівників.

№
Групи

Групи структурних підрозділів Кількість
ш татних
працівників

Квота

1. - АУП (М едичний коледж; ректорат, відділ кадрів, бухгалтерська 
служба, ПФВ, відділ публічних закупівель, юридичний відділ, 
навчальний відділ, відділ інформації і зв ’язків з громадськістю, відділ 
діловодства, відділ охорони праці, другий відділ, штаб цивільної 
оборони, служба безпеки університету);
- Н авчально-допоміжний персонал (деканати факультетів, редакційно- 
видавничий відділ, центр довузівської підготовки, навчально- 
методичний відділ, відділ міжнародних зв ’язків, центр тестування, 
центр видавничого забезпечення, центр комп’ю терних технологій, 
центр дистанційної освіти і телемедицини, відділ сприяння 
працевлаш туванню студентів і випускників, метрологічна служба, 
міжкафедральний тренінговий центр);
- Бібліотека;
- Відділ аспірантури і докторантури (наукова служба, відділ 
аспірантури і докторантури, віварій, служба інноваційної діяльності та 
трансферу технологій, навчальний медико-лабораторний центр)

214 19

2, Ф А КУ ЛЬТЕТИ  (допоміжний персонал кафедр; центр підготовки 
іноземних громадян)

231 19

3. Адміністративно-господарська частина (служба головного інженера, 
господарський відділ, кошторисний відділ, договірний відділ, служба 
головного енергетика, гуртожитки, навчальні корпуси, ремонтно- 
будівельна дільниця, водії) та їдальня

217 19

4. ННМ Ц «У ніверситетська клініка»: 
поліклініка; відділення відн. лікув.

87 7

5. ННМ Ц «У ніверситетська клініка»:
діагностичне; кардіологічне; терапевтичне відділення

81 7

6. ННМ Ц «У ніверситетська клініка»:
неврологічне відділення; АУП; ГОП; Загальнолікарський персонал

86 8

Всього: 916 79

Вирішили: створити 6 груп структурних підрозділів. Відповідно до 
штатної кількості створених груп, визначити квоти виборних представників від 
кожної групи. Остаточний алфавітний список ш татних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками ЗДМ У за 
запропонованими 6 групами структурних підрозділів погодити та затвердити 
на засіданні Оргкомітету з проведення виборів ректора Університету після його 
уточнення 23.08.2018 року.

Голосували: «за» - одноголосно.

3. Затвердження дати, місця і часу проведення зборів груп 
ш татних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для обрання представників для участі у 
виборах ректора Університету в межах зазначених груп структурних 
підрозділів.

Слухали: Бавицьку Н.М. -  заступника голови Оргкомітету, яка 
запропонувала визначити дату, місце і час проведення зборів груп штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними



працівниками ЗДМУ, щодо обрання представників для участі у виборах 
ректора Університету, а саме:

ГРУПА Дата та час 
проведення зборів

М ісце

Група 1 28 серпня 2018 року 
о 10:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія № 4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Г рупа 2 28 серпня 2018 року 
о 14:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія № 4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Група 3 29 серпня 2018 року 
о 09:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія № 4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Група 4 ЗО серпня 2018 року 

- о 13:00 годині

НН М Ц
«У ніверситетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Група 5 ЗО серпня 2018 року 

- о 09: 00 годині

НН М Ц
«У ніверситетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Група 6 30 серпня 2018 року 

- о 11: 00 годині

НН М Ц
«У ніверситетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Виступив: Панасенко О.І. -  член Оргкомітету, зауважив, що оскільки на 
зборах має бути присутній член Оргкомітету та працівник відділу кадрів на 
виконання п. 3.3. Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету, 
потрібно визначити членів Оргкомітету та закріпити їх за групами.

Панасенко О.І. запропонував секретарю Оргкомітету Підкович Н.В. до 27 
серпня 2018 року провести організаційну нараду щ одо порядку проведення 
зборів груп та таємного голосування для обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора.



Вирішили:

1. Затвердити дату, місце і час проведення зборів груп штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 
працівниками ЗДМ У, щодо обрання представників для участі у виборах 
ректора Університету.

№ ГРУПИ Дата та час 
проведення 

зборів

М ісце ПІБ
Члена 

Оргкомітету, який 
буде присутній на 

зборах
Група 1 28 серпня 2018 

року
о 10:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія №  4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Панасенко О.І. 
Туманський В.О. 
Бавицька Н.М.

Г рупа 2 28 серпня 2018 
року
о 14:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія №  4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Панасенко О.І. 
Туманський В.О. 
Бавицька Н.М.

Група 3 29 серпня 2018 
року
о 09:00 годині

Адміністративно- 
спортивний корпус, 
Аудиторія № 4 
м. Запоріжжя, пр. 
М аяковського, 26

Панасенко О.І. 
Скріпкін С.В. 
Бавицька Н.М.

Група 4 30 серпня 2018 
року
- о 13:00 годині

ННМ Ц
«У ніверситетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Котляревська Е.В. 
Панасенко О.І. 
Бавицька Н.М.

Група 5 30 серпня 2018 
року
- о 09:00 годині

ННМ Ц
«Університетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Котляревська Е.В. 
Панасенко О.І. 
Бавицька Н.М.

Група 6 30 серпня 2018 
року
- о 11:00 годині

ННМ Ц
«Університетська 
клініка» актова зала 
м. Запоріжжя, вул. 
Ак. Амосова, 83

Котляревська Е.В. 
Панасенко О.І. 
Бавицька Н.М.

2. Секретарю Оргкомітету Підкович Н.В. до 27 серпня 2018 року 
провести організаційну нараду щодо порядку проведення зборів груп та 
таємного голосування для обрання представників з числа ш татних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
для участі у виборах ректора Університету.



Голосували: «за» - одноголосно.

4. Про форму бюлетеня для проведення ш татними працівниками, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками  
Університету, обрання представників для участі у виборах ректора 
Університету.

Слухали: Бавицьку Н.М. -  заступника голови Оргкомітету, яка надала 
для ознайомлення зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання 
представників серед штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками Університету, М едичного 
коледжу, Н Н М Ц  «У ніверситетська клініка», передбаченого у Положенні про 
порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора Університету.

Вирішили: застосувати наведену форму бюлетеня для таємного 
голосування з обрання кандидатури як виборних представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ЗДМ У (додаток 1).

Додаток 1

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з висунення представників з числа ш татних співробітників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Запорізького державного медичного університету

Загальні збори працівників групи №

№
з/п Прізвище, ім’я та по батькові Підрозділ

Результат
голосування

так ні

Примітка: для здійснення волевиявлення у колонці «результати голосування» навпроти кандидата, особа, яка 
бере участь у голосуванні, робить позначку «+», що засвідчує її волевиявлення.

Голосували: «за» - одноголосно.

Секретар оргкомітету Підкович Н.В. наголосила на необхідність 
перевіряти посвідчення особи працівника університету, який бере участь у 
голосуванні, при отриманні бюлетеня.

5. Затвердження форми письмового запрош ення на вибори ректора 
Університету та повідомлення про включення до списку виборців.

Слухали: Бавицьку Н.М. -  заступника голови Оргкомітету, яка 
запропонувала затвердити форму письмового запрош ення на вибори ректора 
Університету та повідомлення про включення до списку виборців.



Виріш или: Затвердити наступну форму письмового запрошення на 
вибори ректора Університету та повідомлення про включення до списку 
виборців.

ЗАП РО Ш ЕНН Я

Структурний підрозділ

Ш АН ОВН И Й  (а )____________________________________________________ !

Інформуємо, що Вас включено до списку осіб, які маю ть право брати 
участь у виборах ректора Запорізького державного медичного  
університету.

Вибори відбудуться 18 вересня 2018 року з 09:00 до 15:00 за адресою: 
м. Запоріжжя, пр. М аяковського, 26, Адміністративно-спортивний корпус, 1 
поверх, ауд. №  4.

Для голосування при собі обов’язково мати документ, який посвідчує 
особу (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду 
за кордон; посвідчення водія; паспорт громадянина інш ої держави (для 
іноземних студентів); посвідка на постійне проживання (для іноземних 
студентів); посвідка на тимчасове проживання (для іноземних студентів)).

Вхід до корпусу виключно за цим Запрошенням.

Організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Університету

Голосували: «за» - одноголосно.

6. Про порядок оформлення документів О ргкомітету та Виборчої 
комісії з проведення виборів ректора Університету.

Слухали: Бавицьку Н.М. -  заступника голови Оргкомітету, яка 
проінформувала про необхідність належного ю ридичного оформлення 
документації Організаційного комітету та Виборчої комісії з проведення 
виборів ректора Університету.

Скріпкін С.В. запропонував підготувати проект наказу щодо порядку 
оформлення документів Оргкомітету та Виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Університету, відповідно до якого в період роботи Оргкомітету та 
Виборчої комісії керівник відділу діловодства Савченко С.А. засвідчуватиме 
підпис голови Оргкомітету, проф. Недельської С.М. та підпис голови Виборчої 
комісії, проф. Рябоконь О.В. на паперових документах Оргкомітету та Виборчої 
комісії, зазначених у відповідних положеннях щодо виборів ректора 
Університету.



Вирішили: підготувати наказ щодо порядку оформлення документів 
Оргкомітету та В иборчої комісії з проведення виборів ректора Університету.

Голосували: «за» - одноголосно.

7. Різне,
Слухали: Бавицьку Н.М . -  заступника голови Оргкомітету, яка 

запропонувала з метою належного та якісного виборчого процесу, зокрема 
проведення обрання виборних представників для участі у виборах ректора, 
підготувати проект наказу щодо визначення складу робочої групи для 
виготовлення і передачі бюлетенів лічильним комісіям у наступному складі:

- Притула Віктор Анатолійович -  провідний інженер з комп'ютерних 
систем Ц К Т;

- Синюгін М ихайло Іванович - провідний фахівець ЦВЗ;
- Чуб Тетяна Іванівна -  технік 1 кат. ЦВЗ.

Вирішили: підготувати наказ щодо визначення складу робочої групи для 
виготовлення і передачі бюлетенів лічильним комісіям у наступному складі:

- Притула Віктор Анатолійович -  провідний інженер з комп'ютерних 
систем ЦКТ;

- Синюгін М ихайло Іванович - провідний фахівець ЦВЗ;
- Чуб Тетяна Іванівна -  технік 1 кат. ЦВЗ.
Голосували: «за» - одноголосно.

Заступник голови Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ЗДМ У

Секретар Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ЗДМУ Н.В. Підкович


