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П Р О Т О К О Л 

Харків № % 
Засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Харківського національного медичного університету 

Присутні: 17 (список додається) 
Відсутні: -

Голова Організаційного комітету Леїцина 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 Акредитація спостерігачів від громадських організацій. 
2 Акредитація спостерігачів від кандидатів на посаду ректора XIІМУ 
3 1 Іогочніпитання 

Які є пропозиції стосовно порядку денного? Затвердити! Немає інших пропозицій? 
- Немає. Хто за внесену пропозицію щодо порядку денного засідання Організаційного 
комітет) , прошу голосувати. 

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

Ііереходішо до розгляду першого питання Порядку денного: 
1 СЛУХАЛИ: Захаревич В.М.: Відповідно до Положення про Порядок акредитації та 
організації роботи спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах 
ректора Харківського національного медичного університету, Організаційний комітет 
акредитує спостерігачів і представників ЗМІ. 
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14.06.2019р. до Організаційного комітету звернулась така громадська організація з 
клопотанням зареєструвати її представників в якості громадських спостерігачів на виборах 
ректора XI ЇМ У: 

- Шевченківська районна м.Харкова організація ветеранів України - громадський 
спостерігач Шоков Олексій Федорович. До клопотання додано Статут Шевченківської 
районної м.Харкова організації ветеранів України та виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тобто виконано всі 
вимоги, визначені Положенням, тому пропоную прийняти рішення про акредитацію 
зазначеного громадського спостерігача. 
Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: є заперечення щодо цієї пропозиції? -
немає. 1 Ірошу голосувати за цю пропозицію: 

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

1 УХВАЛИЛИ: 
Акредитувати в якості громадського спостерігача на виборах ректора XIІМУ: 
Шокова Олексія Федоровича від Шевченківської районної м.Харкова організації 

ветеранів України. 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Переходимо до розгляду другого пітнішій Порядку денного: 
2 СЛУХАЛИ: 
Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: Відповідно до Положення про Порядок 
акредитації та організації роботи спостерігачів і представників засобів масової інформації на 
виборах ректора Харківського національного медичного університету. Організаційний 
комітет акредитує спостерігачів від кандидатів на посаду ректора XI ІМУ. 

18.06.2019р. від кандидата па посаду ректора XI ІМУ Капусті піка В. А. надійшло 
подання на реєстрацію спостерігача - Кривенка Олександра Івановича, асистента кафедри 
судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса 
XI ІМУ. До подання додано згоду О.І.Кривенка па обробку персональних даних та згоду 
О.І.Кривенка бути спостерігачем. 

18.06.2019р. від кандидата на посаду ректора XI ІМУ Лісового В.М. надійшло подання 
на реєстрацію спостерігача - Сідельнікова Вячеслава Володимировича, помічника ректора 
XI ІМУ. До подання додано згоду В.В.Сідельнікова на обробку персональних даних та згоду 
В.В.Сідельнікова бути спостерігачем. 

Таким чином, виконано всі вимоги, визначені Положенням, тому пропоную прийняти 
рішення про акредитацію Кривенка Олександра Івановича - спостерігача від кандидата па 
посаду ректора XI ІМУ В.А.Кагіустника та Сідельнікова Вячеслава Володимировича -
спостерігача від кандидата на посаду ректора ХНМУ Лісового В.М. 

С заперечення щодо цієї пропозиції? - немає. 1 Ірошу голосувати за цю пропозицію: 
Хто «за»? - 17. Хто «проти»? Немає. Хто «утримався»? - 1 Іемає. 
Прийнято одноголосно. 

від кандидатів па 
2 УХВАЛИЛИ: 

Акредитувати в якості спостерігачів на виборах ректора ХНМУ 
посаду ректора XI ІМУ: 

- Кривенка Олександра Івановича - від кандидата на посаду ректора ХІ1МУ 
Капустника В.А.; 

- Сідельнікова Вячеслава Володимировича - від кандидата на посаду ректора ХНМУ 
Лісового В.М. 
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Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: 
Переходимо до розгляду третього питання Порядку денного: 

3.1 СЛУХАЛИ: Завгородній І.В.: З метою забезпечення проведення виборів, пропоную 
доручити Захаревич В.М. скласти список громадських спостерігачів і спостерігачів від 
кандидатів на посаду ректора ХНМУ. акредитованих Організаційним комітетом та надати 
його до Виборчої комісії 21.06.2019р. 
Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: підтримую надану пропозицію та 
пропоную її схвалити . Є заперечення? - немає. Прошу голосувати: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Х то «утримався»? - І Іемає. 
Прийнято одноголосно. 

3.1. УХВАЛИЛИ: доручити Захаревич В.М. скласти список громадських спостерігачів і 
спостерігачів від кандидатів на посаду ректора ХІІМУ. акредитованих Організаційним 
комітетом та надати його до Виборчої комісії 21,06.2019р. 

3.2. СЛУХАЛИ: Олентьєв Р.В.: 18.06.2019р. від кандидатів на посаду ректора ХНМУ 
В.А.Капусгника та В.М Лісового надійшло звернення щодо проведення 21.06.2019р. о 12-00 
в аудиторії № 1 головного учбового корпусу зустрічі з співробітниками та студентами 
ХНМУ. На виконання вимог Положення про порядок проведення виборів ректора ХІ ІМУ 
та Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ХНМУ 
пропоную доручити секретарю Організаційного комітету О.І.Кириченко та члену 
Організаційного комітету В.В.Ніконову забезпечити організаційну та технічну підтримку 
цього заходу. 
Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: Є заперечення щодо цієї пропозиції? -
немає. Прошу голосувати за цю пропозицію: 

Хто «за»? - 17. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - І Іемає. 
Прийнято ОД Н О ГОЛОСІ! о. 

3.2 УХВАЛИЛИ: 
На виконання вимог Положення про порядок проведення виборів ректора ХІІМУ га 

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ХІІМУ. з метою 
забезпечення проведення кандидатами па посаду ректора ХНМУ В.А.Капустником та 
В.М.Лісовим 21.06.2019р. о 12-00 в аудиторії № 1 головного учбового корпусу зустрічі з 
співробітниками та студентами ХІІМУ. доручити секретарю Організаційного комітету 
О.І.Кириченко та члену Організаційного комітету В.В.Ніконову забезпечити 
організаційну та технічну підтримку цього заходу. 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: пропоную призначити наступне 
засідання на 21.06.2019р. о 16-00 год. І Іемає заперечень? - Ні. 

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

Засідання Організаційною комітету оголошую закритим. До побачення. 

Секретар 
Організаційного комітету 

Голова 
Організаційного комітету 

О.І.Кириченко 

І.В.Лещина 


