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ПРОТОКОЛ 

ІУ . 0£ Харків № 9 

Засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Харківського національного медичного університету 

Присутні: 17 (список додається) 
Відсутні: -

Голова Організаційного комітету Легцина 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»? - 1 7. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. Дякую! 

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ виноситься питання: 

1 Розгляд заяв виборців щодо забезпечення їх права на голосування на 
виборах ректора ХНМУ за місцем перебування у зв'язку зі станом здоров'я. 

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

Хто «за»? - І 7. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

Переходимо до розгляду пертого питання Порядку денного: 
1 СЛУХАЛИ: Олентьєв Р.В.: Відповідно до чинного законодавства, виборець, 
який тимчасово за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, подає 
власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем 
його перебування із зазначенням місця перебування виборця. До організаційногс 
комітету з цього питання надійшли заяви від таких виборців: 
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1. Кириченко Михайло Петрович, доцент кафедри фізіології (вх.№06-зв від 
24.06.2019); 

2. Гришанін Геннадій Григорович, доцент кафедри ортопедичної стоматології 
(вх.№07-зв від 24.06.2019); 

Пропоную передати ці заяви до Виборчої комісії для забезпечення реалізації 
законних прав виборців шляхом організації голосування за місцем їх перебування, 
вказаним в заявах. 
Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: є заперечення щодо цієї 
пропозиції? - немає. Прошу голосувати за цю пропозицію: 

Хто «за»? - 1 7. Хто «проти»? - Немає. Хто «утримався»? - Немає. 
Прийнято одноголосно. 

2 УХВАЛИЛИ: 
Передати заяви зазначених нижче осіб до Виборчої комісії для забезпечення 

реалізації законних прав виборців шляхом організації голосування за місцем їх 
перебування: 
1. Кириченко Михайло Петрович, доцент кафедри фізіології; 
2. Гришанін Геннадій Григорович, доцент кафедри ортопедичної стоматології 

Голова Організаційного комітету Лещина І.В.: пропоную призначити наступне 
засідання на 25.06.2019р., по закінченню Виборчою комісією підрахунку голосів 
виборців та оголошення результатів. 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 

І. В. Лещина 

О.І.Кириченко 


