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1 Загальнi полол(ення

1.1 Положення про порядок обрання представникiв iз числастудентiв для участi у_виборах ректора Щонецького нацiоналъного медичного
унiверсИтету (далi - Положення) розробле"о 

"iд.rовiдно оо-Зuпо"у Украiни<<Про виЩу ocBiTy>>, Постанови кабiнету MiHicTpiB Украiни <{еякi питанняреалiзацii cTaTTi 42 ЗакоНу УкрЧи ''ПрЬ 
""щу оЪвiту''> вiд 5 грудня 2Ot4 р.Ns 726' СтатутУ .ЩонецьКого нацiО"*i"о.О йдr""Ого унiвеРситету (далi -днму), наказу в.о. ректора Щонецъкого нацiонального медичного

унiверситету <про органiзацiю та проведення виборiв ректора унiверситету>вiд 09.10.2020 р. J\b 609, Положення про студентське самоврядування днму,положення про студентське самоврядування Лимансь*о"о медичногоколеджу Щонецького нацiон€LJIьного медичного унiверситету (далr - лмк)
,^ !'? Ще ПОЛОЖеННЯ ВИЗНаЧае.rор"доп та умови обрання представникiв1з числа студентiв денноi форми навчання для участi у виборu" p.*ro|uДНМУ (далi - Предстu"rr"п"). 

^

1:3 Представником може бути будь-який студент Щнму та Лмк
a;:Ё::"9j:Уj-,:1":Т:::-_ I_oio якого наявне 

"lдr"Ьрд*.il" про статусздобувача освiти в единiй державнiй електроннiй базi з питань освiти на 23листопада2020 року.
1.4

виборах

1.3

2.| Конференцiя студентiв днмУ та ЛМК вiдповiдно до нак€ву в.о.ректора днмУ оrоо iо*Iрlч1- та проведення виборiв ректораУНiВеРСИТеТУ> ВiД 09. |0.202О р. J\b 609 .rро"од"rься в перiод з 25.11.2O20p. до03.12.2020 р.2.2 На етапi пiдготовки до Конференцii студентiв днму та Лмк:2.z.l Оргкомiтет до 24.11.20id р. формуе (на пiдставi спискiвстудентiв o.{"oi форми навчання Д{i\4У ,u ЛПrП<, поданих навч€tлъним

виборами.
1.5 обирати Представникiв може будь-який студент !нму та Лмкденноi форми навчання, щодо якого наявне пiдтверд*.r"" про статусЗДОбУВаЧа ОСВiТИ У €ДИНiЙ Державнiй електроннiй базi з питань освiти на 2злистопада2020 року.1,6 Кiлькiсть Представникiв мае складати не менше нiж 15 вiдсоткiввiд загальноi кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах ректораднму, Квоти Представникiв визначае Органiзацiйний *orir., з проведеннявиборiв ректора ДНМУ (далi - Оргкомirеr).1,7 З припиНенняМ особою "u""й" у ЩНМу чи ЛМк припиняеться

iT право на представницькi функцiт в якостi Предсrа"ника.1,8 Пiдготовку й органiзацiю обрurr"" Представникiв здiйснюютъоргани студентського самоврядування за пiдтримкr Оргкомiтету.

порядок пiдготовки та проведення зборiв з обрання Представникiв

представники з числа студентiв, що маютъ право брати участь уректора днму обираються студентами прямими тасмними



ВiДДiлом ДНМУ та директором ЛМК на пiдставi даних Сдиноi державноiелектронноi бази з питань освiти й завiрених печаткою вiддiлу кадрiв {НМУта печаткоЮ лмК вiдповiдно) .n".n, студентiв, якi ,u.." право брати
УЧаСТЬ У ВИбОРаХ ВИбОРНИХ Представникiв нЪ виборах р.оrfi днму з числастудентiВ днмУ та ЛМК, u ,uoo* визначае квоти lтредставництва студентiвочноi форми навчання Днму та Лмк i доuодr"ь його до Студентськоi радиднмУ длЯ проведення таемного голосування на виборах виборнихпредставникiв з числа студентiв -n""onn надання витягу з протоколузасiдання Оргкомiтету з рiшънням iз даного питання.2.2.2 Студентсъка рада ДНМУ до 25.11.2020 р. розмiщуе наофiцiйному вебсайтi дFш4i iнформацi. ipo початок виборчого процесущодо обрання Представникiв, яка мае в тому ""*i ;t;;;..;^;;;i про кiлъкiстъпредставникiв вiдповiдно до квоти, визначеноi Оргкомiтетом.2.2.з Студентсъка рада днму, а також Оргкомiтет мають правовисувати пропозицii щодо кандидатур студентiв Ллrду ,u лtчк на внесення

до бюлетеню тасмного голосування на виборах Представникiв.2,2,4 Будь-який студент денноТ форми навчання днмУ та ЛМК масправо Подати власну кандидатуру на включення до бюлетеню до27112020 р. шляхом надання iфентськiй радi дгпчrУ на адресу ,'електронноТ пошти (dnmustudencistvo@gmail.co*) *on"opoBoT сканкопii заявина учасТь у виборах Представникiв (додurо* А), пiдписЬноi'згоди на збiр таобробку персон€lльних даних (додаток Б).2,2,5 Вибори Представникiв здiйснюються за однимбагатомандатним округом.
2.2.6 Студентська рада ДНМУ не пiзнiше 27 .11.2020 р. формусстудентську виборчу_комiсiю у кiлькостi 3 осiб. Витяг з протоколу засiданняСтудентськоi ради днмУ з рiшенням щодо Студентськоi виборчоi KoMiciiнадаеться Оргкомiтету до 03.12.2020 р.
2.2.7

iT складу.
голова Виборчот koMicii обирасться членами лiчильноi koMicii з

2,2,8 Студентська рада не пiзнiше 30. 12.2о2О р. надае Студентськiйвиборчiй koMicii список та особистi данi претендентiв на вкJIючення добюлетеню щодо голосування на виборах ПредЁта"никiв.2,2,9 Студентська виборча комiсiя не пiзнiше о1.12.2020 р. вноситьпрiзвища, iм'я та по батьковi кандидатiв на виборах Представникiв увиборчий бюлетенъ. У разi вiдмови у включеннi до Ьоrr.r."- претендентповiдомляетъся. про вiдмову та ii причини на особисту електронну поштупретендента, Пiдставою для вiдмови у включеннi до бЬлетеню на виборахПредставникiв е порушення вимог п. 1.3 даного Положення.
2.2.10 Студентська рада ДнМУ не пiзнiше нiж 30.11 .2020 р.оприлюДнюе на офiцiйнОму вебсайтi ЩНМУ склад Студентськоi виборчоiKoMicii та порядок проведення голосування.



3 Порядок голосування та визначення його результатiв

3.1 Голосування на виборах Представникiв здiйснюстъся02'12,2020 Р, З 9,00 ДО 12.00 На освiтнiЙ платформi днму з використаннямкорпораТивниХ логiнiВ i паролiв студентiв ДrШуrУ та лмК на цiй платформi.з,2 Оргкомiтет i Студентська рада днму повиннi забезпечититехнiчнУ можливiСтъ реалiзацii на ocBiTHiЙ ппurфорrl оюпеrеню за формою,наведеною в додатку В, i можливостi таемного голосування.з,3 Виборцi з використанням технiчних засобiв проставляютъВiДМiТКИ НаПРОТИ ПРiЗВИщ тих кандидатiв, за яких вони вiддають свiй голос.кiлькiсть таких вiдмiток мае бути обr.*."u технiчно обсягом квотиПредставникiв, визначеноi Оргкомiтетом.з,4 ПеремоЖцям"Ъоrrо.ування на виборах Представникiв с особи,чиi кандидатури набрали найбiлiшу кiлькiсть голосiв у межах квоти напредставництво, визначеноi Оргкомiтетом.
3.5 Якщо за у*оЪ" отримання останнъого мiсця у KBoTiпредставникiв змагаються два чи бiльше кандидатiв з однаковою кiлькiстюголосiво то мiж ними проводиться другий тур голосування.3,6 СТУДеНТСЬКа Виборча 

-KoMi.i" 
борrус вiдповiдний бюлетень.Голосування в другому Typi здiйi"юur"., з OZ.IZ.ZO2L р.з 13.00 до 16.00.3,7 На пiдставi автоматично сформованих результатiв таемногоГОЛОСУВаННЯ На ОСВiТНiЙ ПЛаТфОРМi ДНМУ 

-Сiуд.пrr.ька 
виборча комiсiя готус

у двоХ екземплЯрах ПроТокоЛ засiдання Студентськоi виборЪоi KoMicii щодоРеЗУЛЬТаТiВ ТаеМНОГО ГОЛОСУВаННя з обрання виборни* .rр.дЪrа""ипi" з числастудентiв на виборах ректора Щонецъкого нацiонального медичного
унiверсИтету за формою, 

"Ъ".д.пrою 
в додатку Г.3,8 Перший екземпляр Протоколу засiдання Студентськоi виборчоiKoMicii щодо резулътатiв таемного голосування з обрання виборнихпредставникiв з числа студентiв на u"борu,. р.*rJ|u ЩонецькогоНаЦiОНаЛЬНОГО МеДИЧНОГО УнЬерситету надаеться оргкомiтету не пiзнiше03.|2.n,c20 р. Щругий залишаетъся у Студентськiй радi ЩНМУ.з.9 Студентська рада Л{I\4' не пiзнiше 03. 12.2О2Ор. оприлюднюена офiцiйному вебсайтi днму iнформацiю .r|о резулътати голосування навиборах Представникiв.

3.10 Вибори Представникiв вважаються такими,якщо в них взяли участь бiльше 2/3 студентiв, 
"о""оргкомiтетом у список виборцiв на виборах Пйдставникiв.

що вiдбулися,
було внесено



додАток А
до Положення про порядок обрання
представникiв iз числа студентБ для
участi у виборах ректора .Щонецького
нацiонального медичного унiверситету

ФормА зАявИ BjLCfЦEHTA н{рýдрJЕн}ш до БюлЕтЕню голосувАннrIЗА ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКIВ IЗ Ч49Л4 CT-YfBHTIB НА ВИБОРАХ РЕКТОРА
днму

Студентськiй
студента

радi днму
курсу, групи

(назва факул ьтетулоледжу)
який мешкае за адресою;

Тел.:
e-mail:

зАявА

прошу включити

НýЁ:"Тi::y#хI:{:.у"ч"ня на 
""Oopu* 

urOopi;Й;;;;;riii" з числа студентiвна виборах ректора ДНМУ.
.Що заяви додаю згоду на збiр та обробку персончUIьних даних.

Дата Пiдпис

я,



Згода на збiр та обробку

додАток Б
до Положення про порядок обрання
представникiв iз rисла студентiв дляучастi у виборах ректора ,.ЩонецькогонацrоЕального медичного унiверситету

персональних даних
я,

народився(лась)
(число, мiсяць, piK) (назва, серiя, nor.p :ББЙБrr),, оЙЙ

персонЕlльних данию) вiд 1 червня 2010 р J\b2i9Ц;##;; ft'I3"'"ЪТ;нацiональному медичноrу уrr1".рситетL (далi - дrшл9 
"u 

,Бiр та обробкуMoix особистих персон€lJIьних даних з метою внесення цiеi iнформацii до Базиданих кандидатi"--ff 
-95ладу виборних .rр.о."u"никiв i. .r""rru студентiв навиборах ректора ДНМУ.

обсяг Moik персон€lJIьних даних (гIIБ, дата народження, адресапроживання, данi документу, що посвiдчуе особу, 
'телефон, 

адресаелектронноi пошти) 
"".rruruur"a" на пiдставi Положенr" .rро порядокобрання представникiв iз числа студентiв для участi у виборах ректораЩонецького нацiон€tльного медичного унiверситету.ПеРеДаЧа Morx ПеРСОН€tльних 'o""r7-^TpeTiM 

особам здiйснюетьсястудентсъкою qадою днму виключно у випадках, передбаченихзаконодавством Украiни.
Зобов'язуюсь при змiнi Moik персон€tльних даних, надати уточненуiнформацiю до Студентськоi ради ДНМУ. 

Гrrr^' ЛаtlИХ' НаД

2020 р.
(пiдпис особи)

(irriцiали та прiзlllлrце)

Особу та пiдпис
перевiрено.

В.о. Голови Студентськоi ради ДrrN4$'" 
)

(пiдпис, печатф
В.о. Ткаченко



додАток в
до Положення про порядок обрання
представникiв iз числа студентiв для
участi у виборах ректора 

-Щонецького

пацiонального медичного унiвер."r.ф 
-

БюлЕтЕнь
для таемного голосування з висунення кандидатур виборних представникiв iзчисла студентiв для участi у виборах ректора Щонецъкого нацiонального

медичного унiверситету

Прiзвище, iмk та по
батьковi

Факультет, курс, група Результат голосування

Примiтка: при голосуваннi <ЗА> необхiдно поставити позначку (+) у графi<<Резулътат голосування)



додАток г
до Положення. про порядок обранняпредставникiв iз tисла студенri" до"участi у виборах ректора {онецькогоЕацiональЕо"о *.д"rrого yHiBep"";;;- "

З аСiДаННя С:уд е нтс r-"' 
"" 

Ufr:l:X?# 
Fодо р езультатi в таемно гоголосування з обрання виборних представникiв .

ректора До".ц"*о.i ".чiй*u' ;;;ffiН:"#ýЖff ВИборах

,ffi:*Тiа ""Tfi:j:';br;i";rffi;i студентською радою днму

головою Студентсъкоi виборчоi koMicii обрано

Балот

список студентiв денноi форми навчання {онецького нацiоналъногомедичного унiверситету та л"*u"."кого медичного коледжу Щонецъкогоi,iffir}'iЪUif ЪЪ:*;К""*F*""iИОр"похflтом:про:едення

Квота виборних представникiв iз числа студентiвз?тверджена Оргкомiтетом з пDовеп";-;^:;;::
ВlД ,л.п __ \ - ; '^tlОВеДеННЯ ВИборiв

Взяли участъ у голосуваннi осiб.

Результати голосування щодо кандидатур,виборних представникiв вiдH*Ж:..aHJ:l'Ti У виборах ректора ДНМУ з викопистяЕrтr<.^, ппьi-.-- ^].

;;#'""'' (ltРОТОКОЛ ЛЭ_ вiд - 
2о2о о.r;";;;;

на :1борах ректора ЩНМУ
у ЩНМУ (протокол М

валися канлипят
млlь
з/п

тгlцё

Факультет, курс,
груца1.

2.
a
J.

Щодо Rк

використанням освiтнъоi
J\ъм
з/п Факулътет,

курс, група
За

1.



Рiшення щодо проведення Другого туру голосування було прийнятощодо кандидатур

учас

Прiзвище, iм'я 
"u.ro 

баrrпоЫ Факультет,

Голова Студентськоi виборчоi KoMicii

Пiдпис п.I.Б.

Члени Студентськоi виборчоi KoMicii:

|орМИ ЛНМУ в дDчгомч Tvni
Mj\b
з/п За

1.

2.
a
J.


