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1 Загальнi положення

1.1 Положення про Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв у

Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Щеякi питання реалiзацii cTaTTi 42 ЗаконУ

Украiни "Про вищу ocBiTy">> вiд 5 грудня 2014 р. М 726,Стжуту,ЩонецЬкОГО
нацiонального медичного унiверситету та нак€ву в.о. ректора ,.Щонецького
нацiонального медичного унiверситету кпро органiзацiю та проведення

виборiв ректора унiверситету) вiд 09.10.2020 р. J\b б09, Положення про

органiзацiю та проведення виборiв ректора ,щонецького нацiонального

медичного унiверситету.
I.2 Органiзацiйний KoMiTeT (далi - Оргкомiтет) дiе вiдповiДнО ДО

Статуту ДНМУ та цього Положення.

2 Формування склад} Оргкомiтеry

2.L Оргкомiтет формуеться зi штатних наукових, науково-

педагогiч""r, педагогiчних працiвникiв, працiвникiв iншиХ категорiй,

студентiв днму та вiдокремленого структурного пiдроздiлу <<лиманський

медичнИй коледЖ,ЩонецьКого нацiОн€tльногО медичнОго унiверситету)> (далi

- лмк)
2.2 КiлькiсниЙ i персоНальний склад органiзацiйного KoMiTeTy

затверджусться наказом ректора ДНМУ.
2.3 Одна й та сама особа не може бути одночасно членом

Оргкомiтету та Виборчоi KoMicii.
2.4 Кандидат на посаду ректора л{му не може бути членом

Оргкомiтету.
2.5 Оргкомiтет набувае cBoik повноважень з моменту видання накЕLзу

ректора л{му про органiзацiю та проведення виборiв ректора.
2.6 оргкомiтет на першому засiданнi обирае зi свого складу гоJIову,

заступника голови та секретаря.
2.7 Повноваження членiв Оргкомiтету припиняються пlсля

завершення процедури проведення виборiв ректора Щнму та призначення

його на посаду в порядку, передбаченому Законом Украiни <Про вищу

ocBiTy>.
2.8 Особи, якi е членами Оргкомiтету, здiйснюютъ своi

повноваження на громадсъких засадах i на перiод виконання ними

зЕвначених повноважень можуть звiльнятися вiд основноi роботи в ЩНМУ зi

збереженням за ними заробiтноi плати вiдповiдно до умов Колективного

договору мiж трудовим колективом та адмiнiстрацiею ,Щонецького
нацiонального медичного унiверситету.

2.9 Особи, якi е членами Оргкомiтету, несуть персон€tJIьну

вiдповiдальнiсть за здiйснення ними cBoik повноважень.
2.10 Змiна складу Оргкомiтету здiйснюетъся наказом ректора д{N4у.

бути

пiсля



3 Завдання та функцii Оргкомiтету

3.1 основним завданням Оргкомiтету е пiдготовка та проведення

виборiв ректора Л{N4У на принципах вiдкритостi, гласностi, таемноГО Та

вiльного волевиявленнJI, добровiльноi участi у виборах, демократичностi,
забезпечення piBHocTi прав учасникiв виборiв

Оргкомiтет на етапi пiдготовки виборiв ректора ЩНМУ:
Розробляе Положення про органiзацiю та проведення виборiв

ректора ,,щонецького нацiоналъного медичного унiверситету й

подае йогО на узгодженнЯ виборномУ органу хоча б однiеi
профспiлковоi органiзацii ДНN/ГУ та надалi на розгляд i
затвердженнrI Вченiй радi ЩНМУ.
розробляе Положення про Органiзацiйний koMiTeT з проведення

виборiв у Щонецькому нацiональному медичному унiверситетi й

.rодчi йогО на узгодженнЯ виборному органу хоча б однiеi

затвердження Вченiй радi ДЦНМУ.
з.2.3 Розробляе Положення про порядок обрання представникiв з числа

штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними

3.2.6

та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора

Щонецъкого нацiонаJIьного медичного унiвероитету й подае його

на узгодження виборному органу хоча б однiеi профспiлковоI

органiзацii днму та надалi - на розгляд i затвердження Вченiй

з.2.4
радi лIму.
розробляе спiльно зi Студентською радою днму Положення про

.rор"до* обраннЯ предстаВникiв iз числа студентiв для участi у
виборах ректора ,щонецького нацiонального медичного

унiверситет-у й подае його на затвердження загаJIьних зборiв

Ьтулентiв днN4У за участю представникiв студентськоi ради лмк,
Розробляс Положення про Виборчу комiсiю з проведення виборiв

у До".ц"по*у нацiональному медичному унiверситетi й подае

його на узгодження виборному органу хоча б однiеi профспiлковоi

органiзацii днму та надалi - на розгляд i затвердження Вченiй

радi ЩНМУ.
irозробляе Порядок акредитацii та органiзацii роботи спостерiгачiв
вiд кандиджа на посаду ректора ,щонецъкого нацiонаltьного

медичного унiверситету та подае його на розгляд i затвердження

з.2.5

Вченiй радi ЩНМУ.
з.2.7 Розробляе Порядок акредитацii та органiзацii роботи громадських

споътерiгачiв i представникiв засобiв масовоi iнформацii на

виборах ректора ,щонецького нацiонального медичного

унiверси."rу ,u ,rодu. його на розгляд i затвердження Вченiй радi
л{му.

3.2.8 За необхiдностi вноситъ змiни до документiв, визначенних у
п.3.2.|-З.2.з, З.2.5-3.2.7 та подае цi документи в новiй редакцii на

3.2
з.2.|

з.2.2



з.2.9
затвердження Вченiй радi.
Визначас ("а пiдставi спискiв штатних науково-педагогiчних,
наукових i педагогiчних працiвникiв, поданих вiддiлом кадрiв

ДНМУ та директором ЛМК i завiрених печаткою вiддiлу кадрiв

ДНМУ та печаткою ЛМК вiдповiдно), керуючись нормою абзацу 8

частини З cTaTTi 42 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> та

Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <!еякi питання реалiзацii
cTaTTi 42 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>:

о кiлькiсну квоту виборних представникiв з числа штатних
працiвникiв ЩНМУ та ЛМК, якi не е науковими, науково-
педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах ректора ДНМУ;

о кiлькiсну квоТу виборНих представникiв з числа студентiв

денноi форми навчання ДНМУ та ЛМК для участi у виборах

ректора ЛIМУ;
3.2.|о Формуе ("а пiдставi спискiв штатних працiвникiв, що не е

науково-педагогiчними, науковими та педагогiчними
працiвниками, поданих вiддiлом кадрiв днму та директором
лмк i завiрених печаткою вiддiлу кадрiв Щнму та печаткою

лмК вiдповiдно) i затверджуе власним рiшенням список осiб, якi
мають право брати участь у виборах виборних представникiв на

виборах ректора л{I\4у з числа штатних працiвникiв, якi не е

науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними
працiвниками днму та лмк, а також визначае квоти

представництва штатних працiвникiв днму та лмк, що не

належать до наукових, науково-педагогiчних та педагогiчних, у
списку виборчiв на виборах ректора [ЩII\4У та доводить його до
лiчильних комiсiй для проведення таемного голосування на

виборах виборних представникiв, що не е науковими, науково-

педагогiчними й, педагогiчними працiвниками днмУ та лмК
шляхом надання витягу з протоколу засiдання Оргкомiтету з

рiшенням щодо даного питання. Форма списку наведена в додатку
А.

3.2.|1 Формуе (ru пiдставi спискiв студентiв очноi форми навчання

днму та лмк, поданих навчаJIьним вiддiлом дн1\4У та
директором Лмк на пiдставi даних Сдиноi державноi електронноi

баl:lиз питанъ освiти й завiрених печаткою вiддiлу кадрiв ,ЩНМУ та

печаткою лмк вiдповiдно) списки студентiв, якi мають право

брати участь у виборах виборних представникiв на виборах

ректора днму з числа студентiв днму та лмк, а також

визначае квоти представництва студентiв очноi форми навчання

днму та ЛМК i доводить його до Студентськоi ради ЩНМУ ДЛЯ

проведення таемного голосування на виборах виборних

представникiв з числа студентiв шляхом надання витягу з

протоколу засiдання Оргкомiтету з рiшенням щодо даного



питання. Форма списку наведена в додатку Б.

3.2.|2 Забезпечуе участъ cBoix членiв (щонайменше одного) у зборах

штатних працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчнИМИ
та педагогiчними працiвниками Л{МУ та ЛМК, якi проводяться

для тасмних виборiв виборних представникiв на виборах РеКТОРа

ДНМУ з числа штатних працiвникiв, якi не с науковими, наУКОВО-

педагогiчними та педагогiчними працiвниками ДНМУ та ЛМК.
з.2.|З ЗабезпеЧуе учасТь cBoik членiв (щонайменше одного) у зборах

студентlв дЕwrУ та ЛМК, що проводяться для таемних виборiв

виборних представникiв на виборах ректора днму з числа

студентiв.
З.2.|4 Отримуе протоколи зборiв працiвникiв ДНМУ ft JIМК та

протокопи результатiв голосування за виборних представникiв iз

числа штатних працiвникiв, якi не е науковими, науково-

педагогiчними та педагогiчними працiвниками, i протоколiв

Виборчоi KoMicii щодо результатiв виборiв виборних

представникiв з числа студентiв, Що мають право брати участь у
виборах ректора ДНМУ.

з.2.|5 ФорЙу. Ъr".о* виборчiв на виборах ректора ЩНМУ на пiдставi

спйскiв штатних науково-педагогiчних, наукових та педагогiчних

працiвникiв, протоколiв зборiв працiвникiв ЩFIМУ та лмк щодо

резулътатiв виборiв виборних представникiв iз чисJIа штатних

працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними та

пЪдагогiчними працiвниками, i протоколiв Виборчоi KoMiciI щодо

результатiв виборiв виборних представникiв з числа студентiв, що
мають право брати участь у виборах ректора ДНМУ,

з.2.Iб Надае список- виборчiв на виборах ректора днмУ Виборчiй

koMicii з проведення виборiв у Щнму не пiзнiше, нiж за ciM
к€tлендарних днiв до дати проведення виборiв,

3.2.17 Органiзовуе за письмовим зверненням кандидата на посаду

ректора днму зустрiчi кандидата з науковими, науково-

педагъ.i.rними й педагогiчними працiвниками, спiвробiтниками i
студентами Щt{МУ та JIМК.

з.2.|8 Здiйснюе за письмовим зверненням кандидата на посаду ректора

днму акредитацiю спостерiгачiв вiд кандидата та видае Тм

посвiдчення спостерiгача.
з.2.|g Здiйснюе за письмовим зверненням акредитацiю громадських

спостерiгачiв та представникiв засобiв масовоi iнформацii та видае

iм посвiдчення спостерiгача чи представника засобу масовоi

iнформацiI.
3.2.20 Оперативно оприлюднюе iнформацiю про хiд пiдготовки виборiв

(вебсайт ДНМУ, iнформацiйний стенд).

3,2.2| Оприлюднюе перевиборчi програми кандидатiв (вебсайт ,ЩНМУ,
iнформацiйний стенд).

з.2.22 неЪiдкладно доводить до вiдома Виборчоi KoMicii та MiHicTePcTBa



J.J
3.3.1

з.з.2

3.3.5

з.з.6

з.з.7

3.3.8

aaaJ.J.J

з.з.4

з.4 Оргкомiтет мас право органiзовувати зустрlч1 кандидатlв на

посадУ ректора днмУ з трудовим колекТивом i студентами .ЩI_I1\4У та ЛМК в

очнiй формi чи дистанцiйно, з використанням вiдповiдних iнформацiйних
,.*"оrrо.iЙ i технiчних засобiв. Рiшення про форrу органiзаuii зустрiчi

ухв€lлюетъся Оргкомiтетом з урахуванням вимог наказу керiвника ЩНМУ
щодо протиепiдемiчних заходiв пiд час проведення виборiв ректора ЩНМУ ,

охорони здоров'я УкраiЪи iнформацiю про надходження
писъмових заяв вiд кандидатiв на посаду ректора ЩНМУ щодо
зняття своеi кандидатури з виборiв ректора ЩНМУ.

З.2.23 Попереджае кандидатiв на посаду ректора ДНМУ щодо
припинення агiтацii за одну добу до дня виборiв ректора ДНМУ

3.2.24 Забезпечус Виборчу комiсiю прозорими скриньками для
голосування, сейфом (металевою шафою), обладнус кабiнки та

мiсця роботи if членiв.
На етапi проведення виборiв ректора ЩНМУ Оргкомiтет:

Отримуе вiд Виборчоi KoMicii з проведення виборiв ректора ЩНМУ
два примiрники протоколу про результати голосування.
передае перший примiрник протоколу про резулътати голосування
MiHicTepcTBy охорони здоров'я Украiни, другий _ з€tлишае у ЩНМУ
й надалi передае до apxiBy днму для зберiгання протягом л'яти
poKiB.
отримуе вiд Виборчоi koMicii Bci заяви та скарги, подан1

кандидатами на посаду ректора днму, спостерiгачами,

|ромадсъкими спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за

резулътатами iх розгляду й письмово висловленi Думки члена

Виборчоi KoMicii, у разi його незгоди з результатами пiдрахунку
голосiв, зафiксованих у протоколi.
приймае рiшення про проведення другого туру виборiв, якщо у

"йборч" 
брали участь кiлька кандидатiв i жоден з них не набрав

бiльше 50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, яких включено до списку

виборчiв.
ПриЙмас рiшення про мiжтурове голосування для вибору

*u"д"дu"а, який братиме участь У Другому Typi виборiв, у разi, коли

за резулътатами першого туру виборiв на другому мiсцi (зu

кiлькiстю набраних голосiв) опинилися два й бiльше кандидатiв з

однаковою кiлькiстю голосiв.
ОприлюДнюе резУльтатИ виборiВ (вебсайт, iнформацtйний стенд)

протягом доби пiсля складання протоколу про результати
голосування.
У разi ухвалення Виборчою комiсiею рiшення про визнання виборiв
такими, що не вiдбулися, повiдомляе про це MiHicTepcTBo охорони

здоров'я Украiни.
Передае в установленому порядку до apxiBy днмУ всю

до*у*."rацiю, пов'язану з проведенням виборiв ректора днму,
яка зберiгаетъся протягом п'яти poKiB.



Графiк проведення зустрiчей, форма ik проведення, опис механiзму

дору{ення до зустрiчi (очноi чи дистанцiйноi) оприлюднюються
Оргкомiтетом не пiзнiше нiж за десять днiв до проведення виборiв реКтОРа

днму.
3.5 Оргкомiтет веде базу даних акредитованих спостерiгачiв i ЗМI на

виборах ректора Л{МУ та забезпечуе збiр та обробку персончIJIьних даниХ
спостерiгачiв вiд кандидатiв на посаду ректора днму та громадських
спостерiгачiв, а також акредитованих представникiв засобiв масовот

iнформацii вiдповiдно до Закону Украiни <про захист персонЕtльних данию).

4 Органiзацiя роботи Оргкомiтеry

4.| основною формою роботи органiзацiйного KoMiTeTy с засiдання,

якi проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання приймае

Голова Оргкомiтету чи бiлъшiстю членiв Оргкомiтету.
4.2 Члени Оргкомiтету мають право:

. брати участь у засiданнях оргкомiтету;
о вносити пропозицii щодо порядку денного засiданъ;
. брати участъ В обговореннi питань, внесених до порядку

денного;
. брати участь у розробцi документiв, що регламентують

порядок органiзацii й проведення виборiв;
. брати участъ у розробцi документiв, що регламентують

дiяльнiсть Оргкомiтету.
4.3 Члени Оргкомiтету зобов'язанi:

о особисто брати участь у роботi Оргкомiтету (засiданнях та

iнших заходах, пов'язаних iз реалiзацiею повноважень

Оргкомiтету);
. персон€шьно голосувати при прийняттi рiшенъ;
. виконувати доручення голови та заступника гопови

Оргкомiтету;
4.4 Засiдання проводить голова Оргкомiтету чи, за його дорученням,

заступник голови.
i.s Засiдання Оргкомiтету вважаеться легiтимним за присутностi на

ньому бiльше 2l3 члеътiв Оргкомiтету.
4.ь Оргкомiтет розглядае на засiданнi звернення учасникiв виборчого

процесу (заяви, звернення, пропозицii, скарги, клопотання) з питань щодо

"nr* 
Оргкомiтет повноважний приймати рiшення. TaKi звернення пiдлягають

обов'язковiЙ реестрацii секретарем у день звернення. Оргкомiтет

зобов'язаний розглянути таке звернення у дводенний строк з дня його

подання.
4.7 Звернення може розглядатися у присутност1 заявника, якому

повiдомляеться про час i мiсце засiдання Оргкомiтету' на якому буд.

розглядатися його звернення.



4.8 У разi нез'явлення запрошеного на засiдання ОргкомiтетУ
заявника розгляД звернення провадиться без його участi, про що Оргкомiтет

приймае рiшення.
4.9 Оргкомiтет мае право викликати на засiдання, Hd якому

розглядаеться питання щодо органiзацii та проведення виборiв, осiб, до
повноваЖень якиХ входитЬ вирiшення питанЬ iз забезпечення виборiв i давати
iM з цих питань вiдповiднi доручення.

4.10 Рiшення органiзацiйного KoMiTeTy приймаються бiльшiстю
голосiв вiд кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв та оформляються

протоколами, якi пiдписують гоJIова та секретар органiзацiйного KoMiTeTy.

4.tl Органiзацiйно-теХнiчне забезпечення засiдань Оргкомiтету,
пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань здiйснюе

секретар Оргкомiтету.
ц.lz- КерiвниК днмУ забезпечуе належнi умови для роботи

Оргкомiтету, а також сприяе в отриманнi його членами iнформацii та

документiв, необхiдних для виконання ними своiх завданъ. Оргкомiтету

""д-iп"uruся 
окреме придатне для роботи примiщення, обладнане засобами

зв'язку, оргтехнiкою тощо, необхiдними для виконання покладених завданъ.



додАток А
до Попоження про Органiзацiйний KoMiTeT з

проведення виборiв у,Щонецькому
нацiональному медичЕому унiверситетi

ФОРМА СIIИСКУ ОСIБ, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У
ВИБОРАХ ВИБОРНIД( tIРЕДСТАВНИКIВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА

днму з числА штАтнIд( IIрдцIвникIв, якI нЕ е ндуковими,
НАУКОВО-IIЕДАГОГIЧНИМИ ТА ШДАГОГIЧНИМИ IIРАIДВНИКАМИ

ДНМУ ТА ЛМК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Органiзацiйним KoMiTeToM з проведення
виборiв у ЩНМУ
Протокол Nэ _ вiд 2020 р.

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

С.О. Щубина

Список виборuiв, якi мають право брати )EIacTb у виборах виборних

представникiв на виборах ректора ДНМУ з числа штатних працiвникiв

1"u."a структурного пiдроздiлу або групи структурних пiдрозлiлiв)

хiHKa Х з
м
зiп

Прiзвище, iм'я, по
батьковi виборця

Мiсце роботи, посада Пiдпис про
отримання
бюлетеню



додАток Б
до Положення про Органiзацiйний KoMiTeT з

проведення виборiв у,Щонецькому
нацiональному медичному унiверситетi

ФОРМА СПИСКУ ОСIБ, ЯКI МАЮТЬ IIРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У
ВИБОРАХ ВИБОРНIД( IIРЕДСТДВНИКIВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА

днму з числд студЕнтIв очноi оорми ндвчдннrI
ДНМУ ТА ЛМК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Органiзацiйним KoMiTeToM з проведення
виборiв у ЩНМУ
Протокол Jф _ вiд _ 2020 р.l-

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

С.О. ,Щубина

Список виборчiв, якi мають право брати участь у виборах виборних

предстаВникiВ на вибоРах ректоРа ЩНМУ з числа студентiв

(rrз"" .rру-rурr"- пiдроздiлу або групи структурних пiдроздiлiв)

iнкаХзХ1нка х з

Ns
з/п

Прiзвище, iм'я, по
батьковi виборця

Факультет, група
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