
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про внесення змін до Положення про порядок проведення виборів ректора 
ХНМУ, до Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 
ХНМУ, до Положення про порядок обрання представників з числа студентів 
для участі у виборах ректора ХНМУ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України 
від 14.01.2019р. №32, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
28.01.2019р. №106/33077 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та 
протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти», Статуту 
ХНМУ, на підставі рішень Організаційного комітету з проведення виборів 
ректора ХНМУ від 17.04.2019р. (протокол №2) та від 18.04.2019р. (протокол 
№3), рішення Вченої ради ХНМУ від 18.04.2019р. (протокол №4) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити, внести та ввести в дію зміни до Положення про порядок 
проведення виборів ректора Харківського національного медичного 
університету, затвердженого наказом ХНМУ від 25.02.2019р. №84, 
що додаються. 

2. Затвердити, внести та ввести в дію зміни до Положення про Виборчу 
комісію з проведення виборів ректора Харківського національного медичного 
університету, затвердженого наказом ХНМУ від 25.02.2019р. №84, 
що додаються. 

3. Затвердити, внести та ввести в дію зміни до Положення про порядок 
обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
Харківського національного медичного університету, затвердженого наказом 
ХНМУ від 25.02.2019р. №84, що додаються. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

НАКАЗ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Вченої ради ХНМУ 
протокол від 18.04.2019р. № 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
та введено в дію наказом ХНМУ 
від № 

Зміни 
до Положення про порядок проведення виборів ректора 

Харківського національного медичного університету 

(ці зміни є невід 'ємною частиною Положення) 

Абзац І пункту 3.12 розділу 3 викласти у новій редакції: 

«Форма бюлетеня для голосування виготовляється за формою, 
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.01.2019р. №32». 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Вченої ради ХНМУ 
протокол від 18.04.2019р. № 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
та введено в дію наказом ХНМУ 
від № /33 

Зміни 
до Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Харківського національного медичного університету 

(ці зміни є невід 'ємною частиною Положення) 

1. Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 розділу 3 викласти у новій редакції: 
«3.2.6 Форма бюлетеня для голосування затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.01.2019р. №32». 

2. Абзац 1 підпункту 3.9.7 пункту 3.9 розділу 3 викласти у новій редакції: 
«Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за 

формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 
від 14.01.2019р. №32». 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні Вченої ради ХНМУ 
протокол від 18.04.2019р. № 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
та введено в дію наказом ХНМУ 
від іЖ № 

Зміни 
до Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора Харківського національного медичного університету 

(ці зміни є невід 'ємною частиною Положення) 

Пункт 4.4 розділу 4 викласти у новій редакції: 

«4.4 Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі: 
- якщо у бюлетені зроблено позначки за кількість претендентів, що 

перевищує встановлену Оргкомітетом квоту; 
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.» 


