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загальнi положення

1.1 Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних

працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними

працiвниками,. для y"u,bi у. виборах ректора ,щонецького нацiонального

медичноrо yrrulp."r.ry (дйi _ пьпо*ъння) розроблеr. ."1ocHoBi 
закону

украiни (гфо ";й ойiфп, постанови кабiнъту MiHicTpiB украiни <,щеякi

питання реалiзачii bTaTTi 42 Закону Украiни О'Про вищу ocBiTy">> вiд 5 грудня

20|4р. Ns 726, стжуту ,щонец"*о.Ъ "uцiо"*ьного 
медичного унiверситету та

наказУВ.о.рекТораЩонецЬкоГонацiоналЬногоY.Д'-ulоlЗ^I1":о."тетУкПро
органiзаЦiю та ,rрЬ".о.rня вибоРiв ректоРа унiверситету) вiд 09,10,2020 р,

Ns 609, Попоження про органiзачiю та проведення виборiв ректора

,Щ,онецького нацiоналъного медичного унiверситету,
t.2 Ще Положення визначас порядок та умови обрання представникlв

для участi у виборах з числа штатних працiвникiв, якi не е науковими,

науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками Щонецъкого

нацiоналъного медичного унlверситету (далi _ днму) та вiдокремленого

структурного ;й;;оirу '<<Лимансъкий медичний коледж ,Щонецького

нацiонального медичноrо y"r*f."r.ryo (далi - ЛI\Ш{) для участi у виборах

ректора ДНМУ.
1.3ВиборниМПреДстаВникоМ(далi._преДсТавник)МожебУтибУлъ.

якийштатнийпрацiвниксТрУктУрноГопiдроздiлУнеЗаJIежновiДпосаДи.
критерiсм вiднесення штатного працiвника днiиу та лмк до певноi

категорii е основна ,,осада, яку посiдьс такий працiвник у Щнму чи лмк,

L,4КiлькiстьпреДсТаВникiвМаесклаДаТиДоlOвiДсоткiввiд
загальноi кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах ректора

днму. Квоти ,rр.о.ru"никiв вiд структурних пiдроздiлiв (груп структурних

пiдроздiпi"1 "изiu"Ье 
Оргu"ЪuцiИ""й *ойi".. з проведення виборiв ректора

ДtДДУ (далi - Оргкомiтет),
1.5 ПiдгЬтовку й органiзацiю обрання представникiв здiйснюютъ

керiвникисТрУкТурнихпtдроздiпiв,УякихПроВоДитЬсяобрання
,rрЪд.ruuникiв ia пiдтримки Оргкомiтету,

1.6ВибориПреДсТаВникiвПроВоДяТъсяшляхоМПряМогоТаеМноГо
голосування на .u.*irrr* зборах працчн_lкiв структурних пiдроздiпiв або

груп структурних пiдроздiлiв ДНМУ та Л[[,л
|.7 Об'еднання структурних пrдроздiлiв у групи здiйснюстъся

Оргкомiтетом.

Пiдготовка до проведення голосування

2,|оргкомiтетформУе(нагriДставiспискiвштаТнихпрацiвникiв,що
не с науково_педагогiчними, науковими та педагогiчними працiвниками,

поданих вiддiлоп| кадрiв дFIму та директором лмк i завiрених печаткою

вiддiлу кадрiв днму та печаткою Лмк вiдповiдно) i затверджуе впасним

рiшенням ..r".on осiб, якi маютъ право брати участь у виборах виборних



представникiв на виборах ректора днмУ з чиола штатних працiвникiв, якi не

е науковими, науково-педагогlчними та педагогiчними працiвниками ДНМУ
та лмк, а також визначае квоти представництва штатних працiвникiв ЩНМУ
та ЛМК, що не наJIежать до наукових, науково-педагогiчних та педагогiчних,

у списку виборчiв на виборах ректора ЩIМУ,- 2.2 Оргкомiтет розподiляе квоту представництва штатних

працiвникiв л{N4у та лмк, що не наJIежатъ до наукових, науково_

педагогiчних та педагогiчних, мiж структурними пiдроздiпами i визначае

групи структурних пiдроздiлiв в разi необхiдностi забезпечити наJIежне

представництво таких працiвникiв у списку виборчiв ректора д{му,
2.З Оргкомiтет Ъпiльно з керiвниками структурних пiдроздiпiв або

вiддiлом кадрiв (кадровою службою) визначае графiк проведення загаJIьних

зборiВ коJIектиВiв струкТурних пiдроздiлiв (груп структурних пiдроздiлiв), що

складаються з ,rрuй"""*^i", "oi 
не с науковими, науково-педагогiчними та

педагогiчними працiвниками (далi - збори), а також визначае представника

Оргкомiтету, який делегуеться бути присутнiм на таких зборах.

2.4 ЗборИ вiдпоЪiднО дО наказУ в.о. ректора днмУ мають бути

проведенi не пiзнiше нiж 03.|2.2020 р,
2.5 Штатний працiвник Щнму чи Лмк, який на момент проведення

виборiв представникiв перебувае у вiдпустцi, мае право брати участь у

виборах представникiв i бути обраним дпя участi у виборах ректора ЩНМУ,

якщо на посадi, яку посiдае такий штатний працiвник, _у перiод його

вiдпустки перебувае iнша особа, вона також мас право брати участь у

виборах rrр.д"ru"никiв i бути обраною для участi у виборах ректора ЩНМУ,

2.6 Студенти очноi (денноi) форми навчання, якi на момент

проведення виборiв с одночасно штатними працiвниками_щнму чи Лмк,

бьруть участь у виборах за квотою представництва студенflв.

2.7 У процесi пiдготовки до проведення зборiв:

2.7.| Керiвники структур""" пiдроздiлiв, у яких проводяться вибори

представникiв:

у..од*уrоть iз Оргкомiтетом мiсце та час проведення зборiв;

повiдомляють працiвникiв пiдроздiлiв про час i мiсце проведення
о

о

зборiв;
. надають придатне для проведоння зборiв i таемного голосування

примiщення;
о здiйснюють заходи щодо забезпечення органiзацiйних i технiчних

умоВ проведення виборiв (забезпечують у примiщеннi, де будуть

проводитися'збори, можЪивiсть виготовлення бюлетенiв та пiдготовки

протоколу зборi"' i протоколу лiчильноi koMicii; забезпечують

йвнiсть у мiсцi голосування умов для таемного голосування;

скриньки для голосування, засвiдченоi печаткою вiддiпу кадрiв

(печаткою .rpyn yp"bro пiдроздiлу); створюють умови для роботи

лiчильноi KoMicii тощо).

2.'7.2 Оргкомiтет:



. визначае квоти виборних представникiв структурних пiдроздiлiв (,ру,

структурних пiдрoздiлiв) для участi у виборах;

. затверджуе списки виборчiв представникiв для голосування на

.u.*i""x зборах i надас iх керiвникам структурних пiдроздiлiв для

проведен"" .опо.ування (форма такого списку наведена в додатку Д

до Положення про Ор.Йзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв у

лМУ);
складае, узгоджуе з керiвниками структурних пlдроздlJllв 1

оприпюДнюе З викорисТанняМ iнформаUiйниХ pecypciB дFмУ графiк

проведення .u.-u""* зборiв у структурних пiдроздiлах (групах

структурних пiдроздiлiв);

депеryе щонайменше одного члена для присутност1 на кожних

загаJIьних зборах.

3 Проведення зборiв i голосування

3.1ВиборипреДсТаВникiвпроВоДяТЬсянаЗаГаJIъних
колектиВу струкТурногО пrдроздiлу (групи структурних пiдроздiлiв)

зборах

тасмного голосування.
3.2 Збори вважаються правомочними, якщо в них взяли участь не

менше нiж 2lз вiд складу -rur""* працiвникiв структурного пiдроздiлу

(групи структурних пiдроздiлiв), якi входять до списку колективу,

затвердженого Оргкомiтетом' 
,,. ттпяттiпникiв с, lоздiлiв або ix5.з На загалъних зборах працiвникiв структурних пlдtr

груп повинен буr" присутнiй щонайменше один член Оргкомiтету, який не с

учасником зборiв.
з.4 Якщо керiвником структурного пiдроздiлу, у якому проводяться

збори, е науково-rr.дu.огiчний, "uупо""И 
або пЬдагогiчний працiвник, то BiH

,r. йо*. буiи учасником зборiв (i, вiдповiлно, головою, а також ",уi: lрлi,:l
гопосу), а його кандидатура не може бути включена до бюлетеню

шляхом

голосування.
i.S Вiдкривае збори представник Оргкомiтету,

з.6 Учасники зборiв й"rо* вiдкритого голосування обирають зi

свого складу голову та секретаря, який веде протокол з.борiв, а також

лiчильну комiсiю у складi не бiльше трьох осiб, Голова лiчильноi koMicii

обираеться членами лiчильноi KoMicii з Ti складу,

3.7 гопова доводить до вiдома учасникiв зборiв кiлькiсть

предстаВникiв вiд структурного .riдроздiлу (групи структурних пiдроздiлiв),

"*i 
*u,grb бути оорuыъiйвiдно до квоти, визначеноi Оргкомiтетом,

3.8 Кандидатури для вкJIючення в бюпетенi з обрання представникiв

може пропонуватИ будь-хтО з учаснИкiв зб.орiв. Особа, кандидатура якоi

"".у"у"ъ "u.bopu*, 
може заявити про самовiдвiд, Питання про задоволення

aurоu-iдuоду 
""рiшуетъся 

зборами шляхом вiдкритого голосування простою

бiлъшiстю голосiв. Представник Оргкомiтету може .запропонувати
кандидатУРУ для включення в бюлетенi з числа учасникiв зборiв.
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з.9 Рiшення про включення до бюлетенiв кандидатур для обрання

представникiв збори приймаютъ шJIяхом вiдкритого голосування простою

БюлетеНi (додаток А) посвiдчуються пiдписами голови зборiв,

бiльшiстю голосiв. Кiлькiсть претендентiв на обрання, внесених до

бюлетенiв, не може бути меншою вiд квоти представникiв пiдроздiлу,

визначеноi Оргкомiтетом.
3.10 На пiдставi рiшення зборiв лiчильна комiсiя вносить до бюлетенiв

прiзвища, iм'я, по батьковi претендентiв. Кiлькiсть бюлетенiв мае вiдповiдати

кiлькостi учасникiв зборiв. Представник Оргкомiтету не мас права

голосувати.
3.11

голови лiчильноi KoMicii, а також представника Оргкомiтету.
3.|2 ЧленИ лiчильнОi койiсii У присутностi учасникiв зборiв

перевiряють: наявнiсть на кожному бюлетенi пiдписiв головуючого на

збЬраi, голови лiчильноi KoMicii, а також представника Оргкомiтету,

вiдповiднiстЬ кiлъкостi бюлетенiВ кiлькостi учасникiв загаJIьних зборiв,

цiлiснiсть печатки на скриньцi.
з.lЗ Члени лiчильноi KoMiciT на ocнoBi списку осiб, якi мають право

брати участь у голосуваннi, видають бюлетенi пiд пiдпис кожному учаснику
зборiв.

З.|4 Бюлетень для голосування заповнюеться особисто особою, яка

бере участь у голосуваннi. Особа, яка внаслiдок фiзичних вад не може

самостiйно заповнити бюлетень дJIя голосування, мас право за дозволом

голови лiчильноi KoMicii скористатися допомогою iншоТ особи, KpiM членiв

лiчильноi KoMicii.
3.t5 Забороняеться висувати вимоry чи висловлювати прохання до

виборця оприлюднити свос волевиявлення.
3.16 Особа, яка голосуе, у бюлетенi для голосування навпроти

прiзвищ претендентiв робить позначки ((+) або iншi, що засвiдчус Ti

вопевиявлення, пiсля чого опускае заповнений бюпетень у скриньку,

з.|7 Примiщення для голосування повинно бути обладнане таким

чином, щоб мiсЧя видачi бюлетенiв длЯ голосування, виборча скринъка були

в полi зору членiв лiчильноТ KoMicii.
3.1s Органiзацiя проведення голосування та пiдтримання н€шежного

порядку у примiщеннi для голосування, забезпечення TaeMHocTi голосування

покладаЮться на лiчильнУ комiсiю та голову зборiв,

3.19 У випадку, коJIи претенденти набрали однакову найменшу

кiлькiстъ голосiв i ix обрання призведе до перевищення встановленоi квоти

дJIя структурного пiдроздiлу (групи структурних пiдроздiлjв), серед них

одр*у-rriспя пiдрахунку голосiв проводитъся другий тур виборiв у тому ж

примiщеннi пiсля пiдрахунку голосiв у першому Typi,

3.2о Лiчильна комiсiя та представник Оргкомiтету повторно

виготовЛяютЪ тУ саму кiлькiсть бюлетенiв iз внесенням вiдповiдних

кандидатур, пiспя чого проводиться процедура голосування анаJIогiчна до

попередньоi.



Пiдрахунок голосiв

4.| Пiдрахунок голосiв розпочинаеться одразу пiсля закiнчення

голосування у присутност1 учасникiв зборiв, а також осiб, якi мають право

бути присутнiми на зборах, i проводиться без перерви,

4.2 Пiдрахунок голосiв здiйснюетъся вiдкрито й гласно членами

лiчильноi koMicii " 
,оrу ж примiщеннi, де вiдбувutлося голосування. Пiсля

перевiрки цiлiсностi печаток скриньки для голосування вiдкриваються

пirrп"rою комiсiею. Пiд час вiдкриття скриньки ii BMicT викJIадаетъся на стiл,

за якиМ розмiщуютъся члени лiчильноi KoMicii.
4.з Лiчильна комiсiя пiдраховуе заг€шьну кiлькiсть виданих для

голосування бюлетенiв i кiлькiстъ бюлетенiво виявлених у скриньках для

голосування.
4.4 При цьому кожен чJIен лiчилъноi KoMicit мас право оглянути

бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими бюлетенями

припиняет"ffоп.r.нь 
для голосування може бути визнаний недiйсним, якщо:

о у бюлетенi не зроблено жодноi позначки;

. неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявлення,

4.6 У спiрних випадках щодо вiднесення бюлетеня до складу

недiйсних питання вирiшуетъся тJrляхом голосування членiв лiчилъноi koMicii
-.простою оlльшlстю.^ 4.7 ВиборИ предстаВникiВ вважаюТься такими, що вiдбулися, якттIо

участь у них 
"."пЪ 

бiлЪше 50 вiдсоткiв виборцiв, внесених до списку виборчiв

ЪiдповiдНого струКтурного пiдроздiлу (групи структурних пiдроздiлiв),

4.8 Обраними до складу представникiв вiд пiдроздiлу, кiлькiсть яких

вiдповiдас встановленiй kBoTi, вважаються особи, якi набрали бiльшiсть

голосiв присутнiх на зборах.
4.g Результати пiдрахунку голосiв вносятъся до протоколу про

результат" ,опЪ.ування (дЬдаток Б), що складаетъся у д":" примiрниках,

кожен з яких ,riд.rr.уоr" голова, секретар та члени лiчильноi KoMicii,

Протокол лiчильноi KoMicii затверджуеться загалъними зборами шляхом

вiдкритого голосування простою бiльшiстю. Обидва примiрники протоколу

paayn"ru"iB прО голосування передаються до Оргкомiтету,
4.10 Протокол зборiв (opieHToBHa форма наведена у додатку в)

складаеТься у двох примiрниках, кожен з яких пiдписуе голова, секретар i

представник Оргкомiтеry Один примiрник передаетъся до Оргкомiтету,

другий з€uIишаетъся у голови зборiв.
4.|| Процес голосування та пiдрахунку голосiв може фiксуватися за

допомогою "iд.о- 
або фотозасобiв. Водночас таке фiксування не може

порушувати таемницю голосування.
4.|2 Вибори представникiв вiд структурного _пiдроздiлу (групи

структурних пiдроздiлiв; вважаються такими, що вiдбулися, якщо за iх

рaъупururами буде обрано кiлъкiсть представникiв, визначених квотою,



4.|3 Протокол про резулътати голосування та протокол зборiв е

пiдставою для Оргкомiтету для формування списку виборцiв на виборах

ректора Л{МУ.



додАток А
до Положення про порядок обрання

представникiв з числа штатних працiвникiв,
якi не с науковими) науково-педагогiчними
та педагогiчними працiвниками, для yracTi у
виборах ректора,Щонецъкого нацiон€tльного

медичного унiверситету

ФОРМД БЮЛЕТЕНЮ ДЛrI ПРОВЕДЕННrI ТАеМНОГО ГОЛОСУВАННrI
}IД ВИБОРДХ ВИБОРНIЛ( IIРЕДСТДВНИКIВ НД ВИБОРДХ РЕКТОРД

ДJN4У З ЧИСЛД ШТДТНИХ IIРДIIIВНИКIВ, ЯКI НЕ е НДУКОВIПЧIИ,

НДУКОВО-IIЕДДГОГIЧНИМИ ТД ПЕДДГОПЧНИМИ IIРДЦIВНИКДМИ
ДНМУ ТА JIМК

БюлЕтЕнь
для таемного гопосування з висунення кандидатур виборних представникlв з

числа ш,татних прьцiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та

педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора,щонецького
нацiонального медичного унlверситету

(найменування структурного пiдроздiлу або групи структурних пiдроздiлiв)

Квота виборних представникiв вiд структурного пiдроздiлу, затверджена

Оргкомiтетом - особи

примiтка: при голосуваннi <зд> необхiдно проти прiзвища поставити

у вiдповiдному сЪовпцi позначку <<*>> або iншу, що засвiдчуе Ваше

вопевиявлення. Кiлькiсть .ro."u.ro* у графi кЗд> мас вiдповiдати KBoTi

виборних представникiв вiд структурного пiдроздiлу, затвердженiй

Оргкомiтетом.

Мiсце роботи, посадаПрiзвище, iм'я та по батьковi зА



додАток Б
до Положення про порядок обрання

представникiв з числа штатних працlвникlв,
якi не с науковими, науково-педагогiчними
та педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах ректора rЩонецького нацlон€ulьного

медичного унiверситету

ФОРМА IIРОТОКОЛУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАНЕUI

протокол
засiдання лiчильноi koMicii щодо результатiв таемного голосування

з висунення кандидатур штатних гrрацiвникiв, якi не е науковими, науково-

педаiогiчними 
"u 

.r.дuiогiчними працiвниками, як виборних представникiв

на виборах ректора,щонецького нацiоналъного медичного унiверситету

Лiчильна комiсiя обрана загаJIьними зборами працiвникiв

у складi:

визначила головою

Балотувалися кандидатури :

щодо включення до виборних

представникiв iз числа працiвникiв для участi у виборах ректора ДНМУ.

пiдроздiлiв)
виготовлено бюлетенiв:
Роздано бюлетенiв:
Виявилося бюлетенiв в ypHi:

результати голосування щодо кандидатур до виборних представникlв

працiвникiв для участi у виборах ректора днму,

лъ

п/п

Прiзвище, iм'я та по батьковi За

1.

т,



Недiйсних бюлетенiв

голова пiчильноi koMicii

(пiдпис) (П.I.Б.)

члени лiчильноi koMicii:
()
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додАток в
до Положення про порядок обрання

представникlв з числа штатних працlвникlв,
якi не с науковими, науково-педагогiчними
та педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах ректора,,Щонецького нацiонаJIьного

медичного унiверситету

ОРIеНТОВНД ФОРМД ПРОТОКОЛУ ЗБОРIВ ШТАТНIД( IIРАЦIВНИКIВ,
якI нЕ е ндуковими, ндуково_IIЕддгопчними тд

IIЕДАГОПЧНИМИ IIРАЦIВНИКАМИ ДНМУ ТА ЛМК

протокол
зборiв працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогlчними та

педагогiчними працiвниками

у

м. 2020 р.

Присутнi члени загальних зборiв працiвникiв:
УЬ"о.о присутнiх учасникiв зборiв з правом голосу осiб

Присутнi о". ,rpu"u голосу: (перелiчити шБ представникiв Оргкомiтету,

.по.r.рi.ачiв, кЪрiвника структурного пiдроздiлу, якщо BiH е науково-

,r.дu.оii"ним, науковим або педагогiчним працiвником ,ЩНМУ або ЛIvIК),

ПОРЯДОК ДЕННИИ
1 Про обрання голови та секретаря зборiв,

2 Про обрання членiв лiчильноI KoMicii.

3 Про висунення кандидатур штатних працiвникiв, якi не е науковими,

науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, як виборних

,rръд.ru"никiв на виборах ректора,,щонецького нацiонального медичного

унiверситету.
4 Про проведення таемного голосування.
5 Про ро.гляд скарг i заяв (у разi iх наявностi) та затвердження

результатlв таемного голосування.

По перШому питаннЮ - обрання голови та секретаря зборiв
СЛУХАЛИ:
Петренка М.М., представника Оргкомiтету з проведення виборiв у .ЩНМУ,

якиЙ ознайомив 
^ 

присутнiх iз Положенням про порядок обрання

представникiв з числа штатних працiвникiв, якi не е науковими, науково-

пъдагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора

,Щонецького нацiонального медичного унiверситету, квотою виборних

ll



представникiв для включення до списку виборцiв на виборах ректора щнму
uiд дu"о.о структУрного пiдроздiпу (групи структурних пiдроздiлiв),

ВИСТУIIИЛИ:
Коваленко I.I., який запропонував обрати головою зборiв Мельниченко м,м,,
назва посади. Кононенко В.В., яка

зборах IBaHoBy Т.П.
Результати вiдкритого голосування:
IвановуТ.П.-Хосiб.
ВИСТУПИЛИ:
мельниченко м.м., яка затrропонуваJIа обрати секретарем зборiв Кононенко

в.в.
резупьтати вiдкритого голосування: за Кононенко В.в. - одностайно,

УХВАJIИЛИ:
1 Обрати гоповою зборiв Мелъниченка М,М,
2 Обрати секретарем зборiв Кононенко В,В,

по другому питанню - про обрання членiв лiчильноi koMicii

СЛУхАЛИ: !

мепьниченка м.м., який доповiв про завдання та вiдповiдальнtстъ членlв

лiчильноi KoMicii й загrропонував обрати до скJIаду лiчильноi KoMiciT IBaHoBy

Т.П. та Коваленко I.I.

Резулътати вiдкритого голосування: ((зQ) _ Х осiб, ((проти) _ Х осiб,

(утрималися>> - Х осiб.
УХВАJIИJIИ:
1 Обрати лiчилънУ комiсiю у складi: IBaHoBa т.п., Кова-гlенко I.I,

по третьому питанню про висунення кандидаryр штатних

праuiвЪикiво якi не с науковими, науково-педагогiчпими та

педагогiчними працiвниками, як виборних представникiв на виборах

ректора,щонечькьго нацiонального медичного унiверситету

запропонувала обрати головуючою

за Мельниченко М.М. - Х осiб;

на

за

СЛУхАJIИ:
мельниченка м.м., голову на засiданнi, який на пiдставi квоти

запропонувала кандидатури Iвановоi Т.П. та Кононенко В.В.

койового В.м., представника Оргкомiтету, який запропонував -

у двi особи

кандидатури

Мельниченка М.М. та Коваленка LI,

ВИСТУПИЛИ:
Петренко B.I., яка запропонувала вкJIючити

бюлетеню.
Резулътати вiдкритого голосування: ((за))

((утримЕtлися) - Х осiб.
УХВАJIИЛИ:
1 Включити до бюлетеню для таемного голосування з висунення кандидатур

виборних представникiв з числа штатних працiвникiв, якi не е науковими,

науково-педагогiчними та педагогiчними прачiвниками, для участi у виборах

рaпrорu,щонецького нацiоналъного медичного унiверситету кандидатури

Bci згаданi кандидатури до

Х осiб, (проти) - Х осiб,

|2



IBaHoBoi т.п., Кононенка В.В., Мепьниченка м.м., Коваленка LI,

По четвертому
СЛУХАЛИ:

питанню - про проведення та€много голосування

Мельниченка М.М.,
проведення тасмного

який оголосив перерву для виготовлення бюлетенiв i

голосування.

Пiоля перерви

По п'ятому питанню - про розгляд скарг i заяв (у разi ii наявностi) та

затвердження результатiв таемного голосування
СЛУХАЛИ:
IBaHoBy т.п., яка огоJIосила змiст протоколу засiдання лiчильноi KoMicii щодо

результатiв таемного голосування з висунення кандидатур штатних

працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними

працiвниками, як виборних представникiв на вибор* ч"l,:l: Д"_":1",:::
нъцiонального *"д"""оiо унiверситету, а також оголосила_змiст заяв 1 скарг з

приводу проведення таемного голосування,

ВИСТУПИЛИ:
мельниченко м.м., голова засiдання, який, запропонував розглянути скарги

й заяви, Кононенко в.в., який запропонував вважати, щО порушення,

викладенi у скаргах с суттсвими / несуттевими, Петренко B,L, яка висловила

Д}мку, Що..., Мельниченко м.м., який запропонував затвердити змiст

рiшення по скаргах
Ь..уп"rurи вiдкритого гоJIосуванн;I щодо затвердження змiсту рlшення по

скаргах: ((за> - f осiб, (прот"') - Х осiб, (ryтримапися) - Х осiб,

ВИСТУПИЛИ:
мелъниченко м.м., який запропонував вiдкритим голосуванням затвердити

tIротокол щодо резулътатiв голосування,

РезупътатИ вiдкритого голосування: (за) _ Х осiб, ((проти) - Х осiб,

(утримапися) - Х осiб.
УХВАЛИЛИ:
1 Затвердити рiшення по заявах i скаргах (додаються до протоколу, у раз1 1х

наявностi).
2 Затвердити протокол лiчилъноТ KoMicii щодо результатlв голосування,

3 Вважати ""бор""r" 
представниками на виборах ректора ,Щонецького

нацiонального r.д"""ого унiверситету шБ, пIБ,

Голова М.М. Мельниченко
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Секретар В.В. Кононенко


