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ПРОТОКОЛ 

ЗІ ег. № 9 Харків 

Засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Харківського національного медичного університету 

Присутні: 17 (список додається) 
Відсутні: -

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Шановні колеги! На засідання з'явилось 17 членів Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Харківського національного медичного університету (далі -
Організаційного комітету). Відсутніх немає, є необхідний кворум для початку роботи 
засідання. 

Хто за те. щоб розпочати роботу засідання, прошу голосувати. 
Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. Дякую! 

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ виносяться наступні питання: 

1 Підготовка до складання загального списку осіб, які мають право брати участь у 
виборах ректора ХНМУ. 

2 Визначення переліку документів, що посвідчують особу виборця. 
3 Затвердження форми запрошення на вибори ректора ХНМУ. 
4 Затвердження графіку вручення виборцям Запрошень. 
5 Поточні питання 

Які є пропозиції стосовно порядку денного? 
Затвердити! 
Немає інших пропозицій? - Немає. 
Хто за внесену пропозицію щодо порядку денною засідання Організаційного 

комітету, прошу голосувати. 
Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

Переходимо до розгляду пертого питання Порядку денного: 
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1 СЛУХАЛИ: Голова Організаційного комітету Леїцина І.В.: 
Відповідно до Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора ХНМУ, нами було організовано та забезпечено проведення обрання виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-гіедагогічними 
та педагогічними працівниками ХНМУ, які були розподілені на 4 групи, відповідно до 
встановленої квоти - 81 особа (6% від загальної кількості виборців). Також були 
проведені Конференція студентів Медичного коледжу ХНМУ. на якій були обрані 
виборні представники з числа студентів Медичного коледжу, згідно з встановленою 
квотою - 22 особи та Конференція студентів ХНМУ. на якій були обрані виборні 
представники з числа студентів ХНМУ - 210 осіб, що в підсумку складає 232 
представника студентів, згідно з визначеною квотою (17% від загальної кількості 
виборців. 

До 17.06.2019р. Організаційний комітет має скласти та передати до Виборчої 
комісії повний список осіб, які мають право брати участь у виборах. З цією метою 
пропоную: 

- доручити Олентьєву Р.В. надати до Організаційного комітету актуальний, станом 
на 01.06.2019р.. список наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. 
Термін виконання до 17.00 03.06.2019р.: 

- доручити Кириченко 0.1. сформувати повний список виборців для надання до 
Виборчої комісії. 
Термін виконання до 05.06.2019р. 

- затвердити список виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками для участі у виборах 
ректора Харківського національного медичного університету. 

- затвердити список виборних представників з числа студентів ХНМУ для участі у 
виборах ректора університету; 

- затвердити список виборних представників з числа студентів Медичного коледжу 
ХНМУ для участі у виборах ректора університету; 

Прошу членів комітету голосувати за цю пропозицію. 
Хто «за»? - 17 . Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

1 УХВАЛИЛИ: 
- доручити Олентьєву Р.В. надати до Організаційного комітету актуальний, станом 

на 01.06.2019р.. список наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. 
Термін виконання до 17.00 03.06.2019р.: 

- доручити Кириченко 0.1. сформувати список виборців для надання до Виборчої 
комісії. 
Термін виконання до 05.06.2019р. 

- затвердити список виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками для участі у виборах 
ректора Харківського національного медичного університету (додається). 

- затвердити список виборних представників з числа студентів ХНМУ для участі у 
виборах ректора університету (додається); 

- затвердити список виборних представників з числа студентів Медичного коледжу 
ХНМУ для участі у виборах ректора університету(додається); 

Голова Організаційного комітету Леїцина І.В.: 
переходимо до розгляду другого питання Порядку денного: 
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2 СЛУХАЛИ: Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: Відповідно до Положення 
про Порядок проведення виборів рекгора Харківського національного медичного 
університету, затвердженого та введеного в дію наказом ХНМУ від 25.02.2019 № 84. член 
Виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення 
виборцем документа, що посвідчує особу. Пропоную визначити та затвердити перелік 
таких документів. 
2 ВИСТУПИЛИ: Токарева М.В.: керуючись чинним законодавством України, пропоную 
визначити такий перелік документів, що посвідчують особу, необхідних при отриманні 
бюлетеня на виборах ректора ХНМУ: 

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України в формі ГО-карти, 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, посвідка на 
тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання, паспорт громадянина іноземної 
держави. 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: є заперечення щодо цієї пропозиції? -
немає. Прошу голосувати за цю пропозицію: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - 1 Іемає. Хто «утримався»? - І Іемає. 
Прийнято одноголосно. 

2 УХВАЛИЛИ: 
Визначити такий перелік документів, що посвідчують особу, необхідних при 

отриманні бюлетеня на виборах ректора ХНМУ: 
Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України в формі ГО-карти, 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, посвідка на 
тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання, паспорт громадянина іноземної 
держави. 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Переходимо до розгляду третього питання Порядку денного: 
3 СЛУХАЛИ: Кириченко О.І.: пропоную затвердити гаку форму запрошення на вибори 
ректора ХНМУ: 

ЗАПРОШЕННЯ 

Шановний(-на) 
підрозділ 

Повідомляємо, що Вас включено до списку виборців ректора ХНМУ. 

Запрошуємо Вас взяти участь у виборах ректора Харківського національного медичного 
університету, які відбудуться 25 червня 2019 року. 

Голосування проводиться з 9 до 15 години за адресою: м.Харків, проспект Науки.4, 
Актова зала корпусу Ь. 

Ви можете проголосувати за умови пред 'явлення одного з документів, що посвідчують] особу 
(паспорта громадянина України, паспорта громадянина України в формі Ю-карти. паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон; посвідки на тимчасове або постійне проживання, паспорта громадянина 
іноземної держави). 

Вхід до приміщення для голосування за цим Запрошенням та документом, що посвідчує особу. 

Голова Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ХНМУ І.В.Лещина 
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Голова Організаційного комітету Леїцина І.В.: є заперечення? - немає. ГІрошу 
голосувати за цю пропозицію: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

З УХВАЛИЛИ: затвердити форму запрошення на вибори ректора ХНМУ: 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 

Шановний(-на) 
підрозділ 

Повідомляємо, що Вас включено до списку виборців ректора Х Н М У . 

Запрошуємо Вас взяти участь у виборах ректора Харківського національного 
медичного університету, які відбудуться 25 червня 2019 року. 

Голосування проводиться з 9 до 15 години за адресою: м.Харків, проспект 
Науки,4, Актова зала корпусу Б. 

Ви можете проголосувати за умови пред'явлення одного з документів, що 
посвідчують особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України в 
формі Ш-карти, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; посвідки на 
тимчасове або постійне проживання, паспорта громадянина іноземної держави). 

Вхід до приміщення для голосування за цим Запрошенням та документом, що 
посвідчує особу. 

Голова Організаційного комітету 
3 проведення виборів ректора Х Н М У І.В.Леїцина 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Переходимо до розгляду четвертого питання Порядку денного: 

4 СЛУХАЛИ: Завгородній І.В.: з метою забезпечення організації та проведення виборів 
ректора ХНМУ 25.06.2019р.. необхідно вручити всім особам, які мають право брати участь у 
виборах ректора Запрошення під їх особистий підпис. Пропоную призначити членів 
Організаційного комітету, відповідальних за вручення виборцям Запрошень на участь у 
виборах ректора ХНМУ, згідно додатка. 

4 ВИСТУПИЛИ: 
Голова Організаційного комітету Леїцина І.В.: Пропоную затвердити оголошений 
список призначених відповідальних осіб за вручення Запрошень. Є заперечення щодо 
цієї пропозиції? - немає. Прошу голосувати: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

4 УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Перелік членів Організаційного комітету, відповідальних за вручення виборцям 
Запрошень на участь у виборах ректора ХНМУ. що додається. 
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Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Переходимо до розгляду п'ятого питання Порядку денного: 

5 СЛУХАЛИ: Кириченко О.І.: з метою забезпечення роботи організаційного комітету 
пропоную затвердити форму Журналу реєстрації клопотань на акредитацію спостерігачів 
від кандидатів на посаду ректора, громадських організацій, засобів масової інформації, що 
додається 

5 ВИСТУПИЛИ: 
Голова Організаційного комітету Леїцина І.В.: Пропоную затвердити запропоновану 
форму Журналу реєстрації клопотань на акредитацію спостерігачів від кандидатів на посаду 
ректора, громадських організацій, засобів масової інформації. Є заперечення щодо цієї 
пропозиції? - немає. ГІрошу голосувати: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

5 УХВАЛИЛИ: 
Затвердити форму Журналу реєстрації клопотань на акредитацію спостерігачів від 
кандидатів на посаду ректора, громадських організацій, засобів масової інформації, що 
додається. 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: пропоную призначити наступне 
засідання на 13.06.2019р. о 15-00 год. Немає заперечень? - Ні. 

Шановні колеги,на цьому порядок денний вичерпано. Які будуть зауваження? -
немає. 

Засідання Організаційного комітету оголошую закритим. До побачення. 

Голова 

Організаційного комітету 

Секретар 
Організаційного комітету 


