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1 Загальнi положення

11 полоlIсеннlt про органiзачiю та проведення, виборiв pelоopa

донецького наltiонального медичного унiверситету (далi - Полохtення про

вибори) розроблене на} octtoBi Закону Украiни <Про вИЩу ocBiTy>, Постанови

I(абiнету MirricTpiB Украiни кflеякr питаLIня реалiзацir cTaTTi 42 ЗаконУ

УкраТгrи "Про вищу ocBiTy"> вiд 5 грудня 2014 р. Jrfl 726,Статуту !онецького
t-tацiонального Ivlедиt{llого угriверситету та наказу в.о. ректора ffонецького

нацiоt-lального медичного унiвеtrlси,гету кпро орr,аrriзаuirо та провсденн,I

виборiв ректора унiверситету) вiд 09.10.2020 р. М б09 з метою забезпечення

дсNtокрilтичнос,гi, прозорос,i,i та вiдкритостi виборiв pelоopa ffонешького

нацiоttального *.д"чпоrо уtлiверситету (даr"ri ДНМУ) та регламентацii
виборчоi сис1еми, процедур пiдготовки та проведення виборiв,

|.2 I(агrдидаг }la пос?lдУ pelсopa д1-IN4У повиIIен вiльно володiти

держаI}нОlо MoBoIo, матИ I}чене звання та науковий ступiнь i стаж роботи гrа

посадах науково-псдагогi.tних працiвrrикiв tlе меllш як l0 pot<iB. Кандидаг на

tlосz}дУ pet{Topa мас бути громадянином УкраТни,

1.З Ректоiэ дI-мУ обирасться за конкурсом на замiщення посади

керiвниltа шлrlхом таемного гоJIосування cTpoкoM на п'rlть poKiB вiдгrовiдно

до ЗаконУ Украiни кПро виЩу ocBiTy>, Статуту днмУ з урахуванням
Пос.ганови Itабiьrету MiHicTpiB Украitrи <l(eяtKi питання реалiзацiТ cTaTTi 42

ЗакоrrУ Украiни "Гlро виЩу ocBiTy"), даного Полохсоння про вибори, а також

Полоrкення tlро ВИбор.li KoMiciT й irrших норматиI]них документiв.
1.4 Вибори рек,тора днмУ (далi Вибори) проводяться з дотриманням

гласност1, вlльного волевиявлення,принципiв вiдкритостi, гласностi, таемного та вшьного волевиявдення,

дьбровiльноi участi у виборах, демократичностi, забезпечення piBHocTi прав

учасникiв виборiв.
1.5 ЗiлбезпеченЕIя гlроtsедення виборiв здiйснtостьсяl MiHicTepcTBoM

охороItи здоров'lt УкраiгI и.

l.б IlроцедУра обрання pel(Topa Щtl,N4У складасться з таких етапlв:

l) оt,олошення конкурсу та гrрийом документiв вiд гtретендентiв на

пOсаду pelсopa (дrr-,ri - претенденти);
2) пiлготовка виборiв,
3) проведеtlнrt виборi в.

|,,7 flл.яr проtsеден}lrl виборiв у ДFlМУ стIJорlосться орга}l1заЦlиниИ

KoMiTeT з провед.*,по виборiв у дilмУ (далi * Оргкомiтет), ви,борча комiсiя з

проведеllня виборiв ректора днмУ (далi Виборча комiсiя), порядок

дiяльностi та повноваження яких регулюються окремими положеннями, як1

за}тверджуються B.teHoto радою днмУ ,га I]водяться в дitо наказами ректора

дFlмlу, а також виборча дiпьниця в примiщеннi (примiщеннях) ЩНМУ.



2 ОголошIеннrI про tlроведеlrlля I(oHKypcy
та пltlтi.tом доI(уп{еrrтiв вiд претеI-Iден,гitl

2.1 Конкуlэс на замiщенн;t пооади ректора днIVtУ огоJIоtшусться

MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни.
2.2 ПретеrrдеI]ти для ytl?cT,i в KoHK)/pci подаlо,rь TaKi дот{уN,{ен1и.

о З2ЯВу про участь у KoнKypoi на iм'я засIлов}II4I(а, у яr<iй зазнаLIа€ться про

застосува}Iня чи незастосування до претендента обмеilсень, встановлених
tlастиноЮ другоЮ cTaTTi 42 ЗакоНу УкраТr,rи кПро виlj{у ocBiTy>,

. особовий листо]( з облiку калрiв з фот:ографiею розмiром 3х4 саrrтиN4етри;

. автобiографirо;
о копii докуменТiв прО виU{У ocBiTy, науковий ступiнь i в,tене зваI{ня;

. довiдку про проход)кення попереднього (гrеlliоди,lного) психiатриIl1,1ого

огляду, яка видаеться вiдповiдно до Порядку проведення обоtз'язкових

попереднiх та пер,iоди.тгтих психiztтрич}lих оглядiв, :зtlтI]ерд)I(еного

постаноВоlо Кабiне,rу lr4iнiстlэiв УrсраТни вiд 21 RересLlrI 2000 р. Nl t4(l5

(ОфiшiйНий вiсниtt УtсраТгtИ, 2000 р., J,[ч З9, ст. l (156);

о довiдtсу про наявнiсть або вiлсутнiсть судимостi;
о витrlг з Сдит1ого дер)I(аlRIlого ресстру осiб, якi вtIинили l<ор),r-rцiйнi

пра,вопорушення;
. t<опitо паспорта, засвiд,tену претендеtIтом;
. копiю тQудовоТ книжки;
о письмову згоду на збiр та обробI(у персоЕrальних даних;
о когIiю посвiдчgl{ня щодо вiльного володiння дер)кавноIо MoBolo;

. засвiдчену копitо довiдки про результати перевiрr<и, видаFIу органоj\,{, I}

якому така перевiрка проводилася, або письмову заяву tla iм'я засновtI14I(а,

у опiИ повiдомtЛrlсться, tцо дО претендента не застосову]оться заборони,

ъra"u.rarri .лаотиноIо третьоIс; або TIeTBepTolo с,гаттi I Закону Украiни кПро

оt|иlJ{ення влади)), за (lорп,lоtо, заIтt}ерджеrIо}о tlocTa}Hot}oIo I(абrнету

MirricTpiB УкраТни вiд ,lб лtовтtlя 20l4 р. j\b 5б3 к/[еякi питанtrя реалiзацii'

ЗаконУ УкраТни кПро оLIиtцеЁIFlя Rлади), Та згоду на проход)I(енн,I

перевiрки та FIa оприлrодненFIя вiдомостей cTocoBI-Io претеtIдента

вiдповiдно до зазначеного Закону,
2.з КопiТ документiв, ятсi подаIоться претеl1дентом (rcpiM копii

паспорта), мо)куть бути засвiд.lенi за мiсrцем роботи пре,IендеFI],а"

Мirriстерством охорони здоров'я УкраТни rIи ноТ?рiалr,но.

2.4 Прийом доt<ушлентiв пре,тендентiв здiйснюет,ься протrIг,оМ ltвох

мiсяцiв з 06.10,2020 за адресою: 0l60l, м. Киiв, вул, Грушевського, буд,7,

каб. 46, Контактна irr(lopMarriя: тел, (044) 25з-82-6з, (e-lrrai1

kadru.tnoz@r,rkr.net) У разi налiслання документiв поrштоtо датОlо подilt]нЯ

докуменТiв-вважаСться дата, за:]наr{ена I]a поштоRоN,rу штемпелi. !окумент,и,
поданi Претеrrдентами пiсля закiн,tення встановленого cTpoI{y, не

розглядаIотъся ]]а повертаються особitм, якi ix подали.



2,5 Особа, якаl перемогла в KoHKypci на замlщення посади l<ерiвникit,

надае засновFIику длr1 ознайомJIе}lня оригiнали докуNIентiв, зазначених у

п.2.2 даного Гlололсення, KpiM оригiналУ довiдlки про результати перевiрки,

передбаченот lзаrсоном Украiни кпро очищеннrl t}лади).

2,6 Не може бути обрана, призначена.. (зокрема виконувачем

обов'язr<iв) FIa посаду керiвFIиl(а заlilаду вищоi tlсвiти особа, на яку

розповсюджу}отьсrt обмехtення, визнаttеt{i ч. 2 ст, 42 Закону Украiни кПро

виlлу ocBiтy>,
23 Претенден,ги на пооаду pel(Topa днмУ можуть бути висунен1 tla

заоiданнi/зборах трудового ,,one,,,i"uy д,FLму, струIffурttого пiдрозлiлу,

tlервин}tоi гrрофспiлковот органiзаuiт, а такохt шляхом самовисування,

2.8 MirricTepcTBo охорони здоров'll УrсрzrТни проводить перевiрку

вiдповiднос.гi пре.генден,r,iв t}имогilм до pelfl,opa днму, I]станоI}JIеtlим

Ltас'иноIо першсо с,гат-ri 42 Закогlу УкраТгrи кПро виЩу ocBiTy>, i прtlт,ягсlм

деся,II4 календарних днiв з лttl,и завершення строку поданн,l претендентами

локументiв цoou. перелirс цuпд"дuriu на посаду pe1gopa днму (далi

,,u,-rд"д,,r), якi вlдповiдirють зазначеним t}имогilм, до днмУ для голосування,

2,g Yci претенденти, яtсi cBoС.lacнo подzLли документ,и ДЛя участ1 в

KtlHKypci rrа замiщенI-1я посади pelffopa д\нму, письмово ,повiдомл,IIоться

Miгrici.ePc].IJOM охоронИ l]ДtоРов'lt УкраiнИ прО прийняте рiшення щодо Тх

кандидатур FIe пiзнiше Hiltt протягом десrI,ги кzLлендарних днiв з дати

зittcit-t.teHt-tя с,гроку подання претендеI{тами доrсументiв,
2.10 Упродовж t}становленого cTpol(y пiдготов,ки до проведеl-],ня

виборiв pet(тopa днму, а саме: Millt дагою оголошоння про конкур0 на

заtчtiщенrlя посаlди pel(1opa дI-IN{У та датоло офiцiйного листа Mi,HicTepcTBa

охороFlи здоров'я УкраIни, який л.tiстить гrepe"ltiK кандидат,iв для обрання.на

посаду pei1тopa дI-Iму, * Boi особи' яl<i подz1лИ доl(у'цaентИ длЯ участ1 l]

,.o,r,,yp.i, u прете}lдентами [tд посаду ректора днму, якi ще не набули

с.гагусу кандlидil].а, не мо)куть у той .tи iнший спосiб проводити агiт:itцiйнi

заходи (зус,грiчi з працiвtIиками Til студе}rгами днму, роз1товсюд)Itенн,I

/lруковi]ни" або електро}lFlих агiтirцiйних матерiалiв) за.себе або iнши*,о,iб.

у зазгlа.tений гrерiод не допускаеться проведення агtтацtйr.rих заходlв на

I(орисl.Ь буль-ког.о з пре,t,ендентiв iншиtчtи особаN4и.

2,1 | Itагrдидtат мас право:

о проводити зуст,рiчi з праuiвниl(ами та студентами ДНN{У;
. визначати не бiльше двох сгtостерiгачiв (гrа кожну виборчу дiльницю в

разi iх утI]оренFlя) за перебiгом голосування;

бути присутrriм гliд час виготовле}Iнri бюлетенiв дпя голосування;

бути присутнiм на засiданнi Виборчоi koMicii перед початком

голосування;
бути присут,г_riм пiд час ,голосування за мiсцем його проведення;

бути пр"Ьутнiм пiд час проведення пiдрахунку голосiв i складання

протоколу tlрO результати голосування;

о

о

о

a



о вимагати п,овторного пiдрахунrrу бюлетенiв, поданих за ко)I(т{ого з

кандидатiв, а TaKolK бюлетенiв, визнаних недiйсними;
r iншi права, якi випливаютъ з його участi у виборах i перелбаченi Статутом

днму
Yci кандидати мають piBHi права,

2.12 Оприлlоднення кандидатами виборчих програм i iх обговорення
здiйснюеться на зустрi.lах i зборах трудового колективу ЩНМУ без булъ-яких
обмелсень. Органiзацiю зустрiчей кандидата з трудовим колективом ДFrМУ
забезпечуе Оргкомiтет.

2,L3 Виборча програма кандидата на пOсаду ректора ДНМУ подаеться
в еJIектроннiй i паперовiй формi до Оргкомiтету за пiдписом кандидiiта перед
початком зустрiчей та зборiв трудового колективу, I]a яких кандидат бажас
оприлIоднити й обговорити власну програN,rу.

2,|4 flата виборiв (яка не повиЕна припадати на канiкулярний перiод в

ДНМУ) визначасться MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни в оголошенн1
на замiщення посади pelffopa ДШ,ИУ.

2.15 Iнформаuiя про час i мiсце проведення виборiв оприлюднюсться
на офiчiйному вебсайтi ДНМУ,

2,|6 Вибgр.lj програми кандидатiв оргксlплiтет опl]илIодrrrос (rзебсilй,r,

дошltа оголошень, iн(lормаuiйний ст,енд) ]]е пiзгrirrrе Hiitc зit /{ecrl"t,l,

календарних дrtiв до дати проRедення виборi,в, але rre ранiше дати о],риN,{;,lIJI-1r]

офiцiйного листа вiд I\4iHicTepcTBa охорони здоlэов'я Украiни iз перелir<ом

кандидатiв.
2.1'7 Проведення агiтацiйних зitходiв кандидz}тами на посаду ректора

ДНМУ припиняеться за лобу до днrI виборiв ректора ДFJI\4У.

3 Пiдго,гоlltсtr вl,rборitз

3.1 lr4iHicTepcT,I]o]\.t охорони :здоров'я УкраТни вiдгlовiдrrо до I{zlI(азу

ЛЬ 22lб вiд 29,09.2020 р, <Про оголошеннr] та проведеrlнrl Koнl{ypcy }lil

зайняття посади ректора Донеr(ькогсl нацiонального медиtlного унiвеlэси]]е],у))
та оголоше}lня пI)о конкурс на замiщенн"яl посади ректора Дог,lецькогсl
нацiонального медичного унiверситету вибори pel(T,opa} ДIJN4У призна.lегri на
29 грулня 2020 року.

3.2 БРати yLI?lcTb у виборах Malo1b праRо:
о Ko)IteH штатний tауковий, науI(ово-педагогiчrtий i педагогi.tний працitзнlаl<

ДFlI\4У та його вiдокремленого структурного пiдроздlлу (Липлансьr<иЙ

меди.lний коледж fiонецького нацiоllального N,IедиL{гIого унiтзерситету,
далi * ЛМJt);

о представники з числа iнш.tих tt]т,атllих п,рачiвниl<iв ffHMY ,га ЛМI(, 
'IKIIх

обираrоть вiдповiднi працiвtIиI(и шляхом гIроведеIIня пряN,Iих,гi}смних
виборiв;

о виборнl предстаI}ники з .iислit студен,гiв о,tгtоТ форми HaRIli}LIIJrI ДIjМУ,
яких обираrоть студенти шляхом прямих тасмних виборiв.



з.3 Списtси науl(ових, науково-педагогi.lгtих i педагогi,tних

працil}никiв, яtсi i\.{ають tIраL}о брати Уt{OС'rь у виборах pelсopa днму, а також

списки шта]]них праuiвлtиtсiв, яtсi не с I{ауI(овими, науково-педагогi,{ними т,а

педitг,огi.lt{ими працiв1-1иI(;IмлI ДFIN4У та ЛМIt, станоМ на23 ЛИСТОПаДа 2020 Р.

формуrо,rьс.lr вiддiлом кадрiв днмУ,га кадровоlо службоrо ЛМК, завiряютьс.я

печаткоlо вiддiлу r<адрiв дI-iмlУ та гIеLl|l,гI<ою ЛМК вiдповiдно та подаtоться

до Оргrtоп,riт,ст,у не гriзнiше2tl лис,rопада 2а20 р.
З.4 Кри,герiем Biдtteceгlt-trl штатного гrрацiвниI(zi ДНМУ та ЛМК ДО

певt"lот кit,гегорii с trосада за ооttовгtим мiсrцем роботи, яку обiймас т,аlсий

працiвник у /]I-IMY та ЛMK вiдповiдно.
з.5 Списtси студегtтiв очноi (lорми наIJLIання дIJмУ та ЛМК станом

Ll?t 2З листопадzl 2020 р. форплуrот,ься навчальrIим вiддiлом ДНМlУ Та

директором JlN4It Hil пiдставi лirних СдиrrоТ державноТ елеt<,i,ронноi бази з

пи,г.lt-Iь сlсвi"ги, завiряttl,гься пеtlа,t,l<оlо вiддrrrу кtiдрiв flI,IN{y та печаткоIо ЛN4I(

вiдповiдrrо т,а} лодаIотьсrl до Оргкомiтету не пiзнiш е 24 .листопада 2020 р.

З.(l LLlт,ат,гlий працiвник /(HII4Y або ЛN{К, яltиЙ на момент проВеДеННя

виборiв перебувiiс у вiлпустшi, передбаченiй Законом Украiни кПро

вlдпустки), мас право бра,r,r,r учOсть у виборах. Якrло на посадi, яку обiйrvIас
,гаtсиЙ LU-t,il,гlIий гrрачiI]FIиl{, у гrерlсlД йогсl вiдпус,гt<tt (у випадr(ах, передбачеtll,tх

законодавстIзоМ УкраIни) перебувас iнша особа, дляt якоi ця посада - ocrlol]rle

мiсце робот:и, вона тако)к мас гlраво бра1и ytl?tcTb у виборах.
З.'/ Студеrrти очноi (деrrноТ) форми навчання, якi на MoMe}IT

проведенltrl виОорlв е ОдНОчаСНО ШТаТНИми uрацrБниками лJ"IrvIJ c[\J\., Jl..l,Yl.L\,

беру,гь учOс,гь у виборах зчl t(IJoт,oIo предста}вництва студентiв ДНМУ та JIN{I(.

з.8 Порядоrс обранrtя предстаI}никiв для yrtacTi у виборах iз числа

tш.I.атних працiвникiв, якi не е нilуt(овими, науi(ово-педагогiчними й

пе/]агогi.{1-1ими гIрацiвl-rиками днму або лмк, визначас Полоlсегlня про

порялок обраrrня гlредOтавникiв iз tlисла штатних гtраtцiвникiв, якi не с

1_1itуl(овими, llаiукоt}о-педагогlttними т,а педzlгоt,i.tни]\4и гrРаЦiвГtИКаN4И, ДJIЯ

учпстi у виборах ректора f(онецьlсого наtцiончlJIьного медичLlого унiверситету,
дцe розробляс,rьсlt Оргtсомi,т,отом, зiш,t}ерджу€тьсrl Вченоlо радоlо ЩНМУ ,га

вводиться в дitсl н:iкаlзом peктopa.
3,9 Порядсlк обраrrня преltставниtсiв для участ,i у виборах iз числа

с-r.уд\еrrт,iв ЩI-1МУ та лм]{ ви:]1-1.}LtiIС ГIолоrttенt,l.яl tIрО порядоl( сlбрангtя

предс,I.авниtсiв iз числа студеttтiв длrI участi у виборах ректора /]онеt(ьl(ого
нirцiон:ь,rьного медиtILtого угtiверситету, яI(е розробляеться Оргrсомiтеl]ом

спi;rьно iз СтулеrrтськоIо радоlо дilму вiдповiдно до tlинних Полоrкення про

студентсьI(е самоврядуt]zlння fiоltецького нацiо.нального медичного

уrriверситету,га Поло>lсеннrl про студеll,гське са]чlоi}рядування Лип,tанського

медичного l(оледжу f{онецьког,о нац-iоtлального медичного унiверсиl,ету, i

затвердЖустьсrI загzUIьнимИ зборамИ студентiв днмУ за участк)
пl]едс,гzlвникiв студентсt,l<оi ради ЛМI(.

з.l0 Загальна кiльlсiсть (повний сlслад) штатних науI(ових, HzlyкoBo-

педагогi.ttsих i педагогiчних пpal\iBllиl<iB дt-tмУ Tar ЛМ1( становить lle меl]1пе
'/5 вiдсоТrсiв вiД загаЛьноТ t<i;rЫсостi осiб, яt<i маIо,гь правО брати участь у

виборiв е одночасно штатними праuiвниками ДНМУ або ЛМК,



виборах, кjлькiсть виборних предстаRrrикiв iз tIисла iгlших працiвtrикiв

ДНМУ та ЛМК * до 10 вiдсоткiв; rtiлькiсr,ь виборних представниtсilз iз числtаt

студентiв очноi форпли IIаRчаFIня ДНМУ та ЛМК - не меLIшIе 15 вlдсотttiв осiб,
якi мають право брати ytlacTb у виборах.

3.1l Ректоlэ (виконувач обов'язtсiв рект,ора) ДIIJV{У впродов)I( семи
календарних днiв iз дати публiкацiт оголошеFtнrI про проведення koFIkypcy
видас наказ про пiдготовку та проведе}{FIя виборiв ректора ДНМУ, у яI(оrиу

визначаеться:
о персональний склад оргкоп,liтOту з проRеде}lня виборiв ректоlэа /{ItMY,
о персональний склад Вибор.lgi коплlсlТ з проведен}{rt виборirз ректора

!НМУ;
. кit-tцеtзий с,гроtс обрагrня предстrtвгlиlсiв /tля ytlzlcTi у виборах i:з.tисrlа ittt.lt1,1x

lIIf]ат]FIих працiвrтикiв ДНТVlУ ]]ijl ЛVIJ(, якi не с IJrtуковими, Hayкot}o-

педагогiчними й педагогi,Iними прitцiвr-rиками, i} Tilкo)K вибсllэгtих
представттиttiв iз .tисла стулентiв ДНМУ,га ЛМIt.
3.12 оргкомiтет i Вибор,rа комiсiяt дitотr, вiдповiдно /to Статуту

f(онецьrсого нацiональIJого ме/lиtлtIого унiверситету Tzl положоIJII про них, яIсi

затверджус Вчена рада ДНМУ за погод)I(еннrINI з виборнI4I\4 орг?ll]опц xo.'ta б

одноi п ервинFrоТ профспiлковоi орган i заrri i,ЩI-IТt4 У.
з.13 flo складу оргкомrт,ет,у та Вибор.tоi tcoMicii вt<лtочаIотьс,t Hayt<oBi,

науково-педагогiчнi, педагогi.тшi, iншi праlдiвники ffНМУ й особи З rIисла

студентiв ДНМУ, Кандидirт не 1\4o)I(e бу"ги членом Оргк<эмi,rету I{и Вибо1l,1lli

KoMlciT. Одна й та сама особir не Mo)I(e бути одночасн0 членом Оргкоп,riте],у l':l

Виборчбi KoMlcii. Оргкомiтет iВибор.lз KtlMicirl }Itl першому lзасiдаrrгri

обирають зi свого складу гоJlоt}у, за}сl,уп}Iика голови l,a секретаря.
3,'l4 особи, якi € ЧЛенами оргкомiтету rIи Виборчоi'tсомiсii,

здiйоrrrоrоть своТ пов]-Iова)I(ення FIa гро]\{адських :]асадах i Hti пеlэiод виI(оI{z}I,I}lя

ними зазначених пов}Iов?}коFIL мо}куть звiлt,гlятися lзiд основгtОi робо'ги I]

ДНМУ зi збереltсенням за ни1\4и заробi,гноi плirl,и вiдгtсlвiдr-rо дО уNIОR

Itолективного догоRору Mi>tt ,грудовим I(олектиRом ,Ia адпцiнiстрацiеttl

Донецького нацiонального медиl{ного уlliверситету.
3.15 особи, якi с LIлеFIами оргrсомiтету чи Вибсlр,16Т KoMicii', }lecy']'b

п ерсональну вiдповiдаtльн icT,b за здiйснен ня н и м и своТх повнова)кеt{ Ь.

3,|6 Ректор ДНМУ зобов'язагrий забезпе.lит,и сl"ворення н|lле)i(Llих

умов для роботи оргкомiтету Tar Вибор.tоi koMicii, надават,и rнформацilо й

докуменТи, необХiднi для виконання покладених Hii них завдань, а TaKo)I(

надати Оргкоплiтету т,а. Вибор,l j1,1 комiсii t_lt<peп,ti, пllидаtтнi ДЛЯ РСlбО'Г'И,

примiщення, забезпечити наtявttiс,гt у них необхiдних засобiв :3в'я:]l<у,

оргтех1,1iки тощо.
3,1'7 Органiзацiйним комiт,е,гом 1\{о)куть угворIоватI4Оя вибОР'ri

дiльницi та дiльни.lнi вибор.li Koпlicil', склад яких затI]ерд71tусться наказом

ректора днх4у. Пр, цьому виборча t<омiсiяl, утворена Llаt(itзо]\4 гIро

органiзацiю виборiв керiвника, N,Iac cтaTyc ГоловrtоТ ВиборчоТ кОr,цiСri'.

з,18 РiшеннЯ про утвОренFIЯ виборчиХ дiльl-tицЬ i дi;rьниЧнрtх виборtII1х

r<омiсiЙ пiдлягас: оприлIоднеFIIlIо в одноденъtиЙ cTpol( оргагriзаttlйним



I(оI\4i,ге,гом з I]i4користzl1-1ням iн(lормiлцiйних pecypciB закладу вишlоl осI}l1]и

(лошки оголоше}Iь, офiцiйного вебсайту тощо).
З.l9 Оргrсомiтет складас та tIодас Виборчiй KoMiciT список осiб, якi

NIi1loTb право бра"ги yttilcTb у виборirх (лалi - список виборrцiв), не пiзl,tirrrе Hi>tt

зil сiп,t календiil)лtих днiв до дати проведеtlrrя виборiв. Форма аркуша списку
виборцiв l-ti}t}едена у flолатlсу. У рirзi утворення дiльни.tних виборчих кtlплiсiй

список виборшiв передастьсrl r'оловноlо Виборчою комiсiсю ДiльнИчним
виборчипц комiсiяпц 1-1e пiзнiше наступного дня пiсля його отриманНЯ вiд
оргаrr iзацiйrr ого t<oMiTe,ry.

3.20 I1орядоl< скл;lдаlння та затI}ерджеFIня списку виборuiв
визнаlli}с"гься ГIолоrrсенгulм про оргztнiзацiйний KoMiT,eT iз виборiв peктopa

f{o r.r ецьксlго гl ацj онал ьrIого м еди Ii но го yHi верситету.
З.21 Itагrдидат мае прitво зl-trlти cBolo I(андидатуру шляхом под;}ttl{rl

письмов(;Т 3irяви до Оргксlмiтету r-re пiзнiше нiж за 24 години дО ПОtIа]'КУ

виборiв (вiдповiдFtого туру виборiв). Таку iнс|ормацiю Оргкомiт,ст,

ьtевiдtсладно доводить до вiдома ВиборчоТ rcoMicii для внесення вiдгtОвiдних

змiгr до проекту бrолетеrriв длrl голосування. Оргtсомiтет повинен невiдклаДнО

надi}ти до MiHicTepcTBa охорони здоров'lt Украiни tнформачiю про зIIrlттrl

l{аl]дlид2l],ури.

3.22 Бюле,r,енi длrl гoлocyBaнHrl Виборч;r rtомiсiя виготовлrIС не ранiше
гtiilt за 20 i гrе пiзнiше Hil< за 12 годtин до початку вибсlрiв у кiльtсос'гi, rцО

вiлrrовiдас tсiльt<ос,t,i осiб, яrсi ма}оть право браги участь у виборах (далi

виборrri) i вклtо.tенi до списку виборчiв. Бrолетенi посвiд'lу10'1Ь

зt}оро,г}lому боцi пiдписом Г'о.ltсlви 1,а Сеr<ретаря Виборчоi KoMiciT,

l]иготоl]JlrIс бrcl"lle,гeHi, ]]il сr<рiплtоtо,гь пеtIагкою ДНМУ. I(андидаr,и

спостерiг,it.li вiд кандидатiв Mlt}IoTb право буr,и прису,гrriшrи пiд
виг01,оL}Jlеt| tIrI бtолетенi в длrl голосування.

З.23 Бюлетень дlrя голосування виготоI]ляють вiдповiдно до форми,
за,гверджеtlоi наказом lt4irric,гepcT,Bir освiти i rrауr<и УкраТrrи вiд l4.01.20l9 Р.

ЛЬ З2 <I1po зil,гвердження (lорм виборчого бrолетеня та протоколу виборчоi'

KoMiciТ з виборiв tcepitlltttKa зilкладу Iзищоi освiти>. Бюлетенi для голосуl]iiнl]я
зберiгаrо,гь у примiщенгli ВиборчоТ KoMicii в закритоN{у сейфi (металевiй

шафi), який опеча,гуIоть с,грiчкоrо iз проставлrIнням на нiй пiдписiв Г'олОви

ВиборчоТ KoMicii, a,I,ill(o)It йогсl Заступника Llи Секретаря.
З.24 Персональна вiдповiдалънiсть за вiдповiднiсть кiлькос'гi

бкlл1етегliв кiльt<остi виборrriв i збереженнrI бrолетенiв поlшrtдасться на ГоловУ
[lиборчсli r<oMicii.

З.25 У разi утворенllя вибор.tих lliльниць Головrrа Виборча комlсlя Malc

забезпе.tити (lopпlyBiiнHrl llal(oTy для tсолсгtоi виборчоi дiльницi. .Що складУ
пакету входrIть: списоl{ виборчiв для дiльни,цi, витяг З протоколу прО

виго1оIзлення бюлетенiв, бюлетенi в суворiй вiдповiдrrостi до кiлькостi
виборцiв у затвердженому для вибор,loi дiльницi спискУ виборuiв,

Запечатаний пакет }la зворотrIому бочi засвiд.rуgться пiдгtисами Голови 'га

сеrсретаря головгlоi Iзибор.16I KoMicii, пeLlaTKoIo /]нму та мас бу,ги

на
що
та

час



переданий до дiльtlи,tних виборчих lссlшлiоiй rrа засiданнlI Llих ксlмlСiй персll

голосуванням (див. п. 4.(l даного Поло>ltеtrняr),

3,26 Пiд час вибор.l6i' кампанiТ та виборiв у IFIMY та Л]VlК МOЖУТЬ

працювати спостерiгачi, порядоI( органiзашii роботи ,tких визнultlаС Порядок
органiзачiТ роботи спостерiгачiв на виборах pelсopar f{онеrtькогО
нацiонального IчIедичного yгriBepcI4TeTy, яl<ий trlозробляс,гься Орг,rсомi,ге,т,ом i

затверджуеться BT eHoto радою ДI]ТVlУ.

4 Проrзеденlrя вtlборiв

4.1 Вибори проводятьсЯ U]ляхOМ та€много голосуL}аlIJIJrI, ,lKe

здiйснrоватиметься з 9']0 до l5']" годиtlи в примirценнi дF]мУ (примiшенtlrlх

виборчих дiльниць у разi Тх утворення). Irr(lормаuiя r-rpo мiсце проведення

виборiв пiдлягас опрI4лIоД[IеЕlIIIО Вrтборчоlо tcclltцiciCto }Ie пiзнiше гliltc :зil ciMt

календарних днiв до дати проRедення виборiв з викорис,гаIlIlrIм

l нфорп,rачiйних pecypci в (доru ки оголоll]е lr ь, o(li цi йrI о го всбса йту).

4,2 ПiД чаС голосуванllrl та пiлрахунrсУ голосiВ масj право бу,ги

пlэисутнiм предс,Iаt]ниl{ MiHicTepcTBa охорони здсlров'я Украiни та

делегований предст:}вник MiHicTepcTBo освi,ги i науtси Уrсраrни.

4.3 Пiд чпg голосуt]анFIrI TaI гriдрахунr<у голосiв маЮТЬ ПРаВО бУТ'1,1

присутrriми FIe бiльrrте дRох спостерiгttчiв вiд l{ожFIого к?]rlди/lтга, а ,I,aI(O)I( 
}-Ie

бiльше трьох громадських спостерiгачiв, акl)едитоваtIих Оргr<омiтетоN4, ?l t]

разi утвореFJня виборчих дiльницъ * не бiлlъше двох спостерiгачiв вiд ко)I(ного

пu"д"дurа Й трьох громt}дських спостерiгачiв Hat t<oitct-tiй виборчiй дrльrrицl.

4.4 ПримiriденнЯ длЯ голосування поRинне бу,ги обладнагtе

дос.гатньою кiлы<iстtо кабiн Для ],асNIIJого голосуRаFIня. Розп,titt{еrtня

обладнання у при]\.{iщеrrнi для гоJlосуt]агIня здiйсню€ться в r,акий сгrооiб, lцсlб

мiсця вида.ti бкlлетенiв дIIя годосування, rзхiд i вихiд iз rсабiн для тасN,Iного

голосуваrIня, виборчi скриньI(и перебували в полi ЗОру 't"ПеlliВ ВllбОР'l9j'

KoMicii (лiльни,тноi' виборчоТ KoMicii) та осiб, яrri Mz}IoTb право бу,гll

пlэисутнiми в пllимiщенгli для голосуt}ання, У кабiнах для ,гitсмного

голосуваннrI повинно бу,ги tJaJIeжtIe освi,lленняl' а T,aKo)I( зirсоби дJIя

заповнення бюлетеня для голосуванI{rI.
4.5 Оргаr;iзачiю проведен}Iя голосува}rIIJ;I, пlдтрLlI\4iIIiI,1я Ll,tJ]е)I(Ilого

поряl(ку В приплiщенrri длrI голооуRаFIня та забезпе,lення ,гасмtltос,гl

r.олосуванIJя покладено на Виборчу Koпliciro (лiльничгri виборчi l<clп,liciT в рirзr

ix утвореrrrrя),
4.6 Голова Виборчоi KoMicii (дiльrrичгrоТ вибор.rоТ KoMiciT) не piiHirшe

нiж за 45 (copor< п'ять) хRилин до початI(у голосуRitнFIя прОt3О/lИ]'Ь Гti711-9'1'913'1g

зLrсiданнЯ. На гrо,]атку засiДаtII{Я Bci присутгti оглядаrот,ь c],trli.TK1,, якOIо буrrо

опеtIатано сейф (метаъ,rеву шафу)' ле зберiгаIотЬ бюлет,еrti 'lИ, У разr засr:lаl]llrl

дiльtти.1нОТ вибор.тоТ KoMiciT, оглядаtlоть цiлiсrliсть пакет,у iз бюлетегtяп,lрt,

Голова Виборчоi KoMicii (дiльни,rrrоТ вибор.tоi lcoMicii) перел пotiit,IкoM

голосування:
о опеtlатус Bci наявнi }Ia виборчlй дiльницi скри}{ьки (J"грlltI(аlN4и 1]



пiдписами I-'олови та Секретаря ВиборчоТ кош,тiсii (лiльни.чно1 виборчоТ

KoMiciT), сltрiгtлеl,tими печаткоIо днмУ (леканату медичного

фаlсулt,,ге1у }Ф 2 та 3, у разi, якщо за рiшен.ням Оргколлiтету було

jruop."o Ъиборчi дiльнйцi' та вiдповiднi дiльничнi вибор,ri koMrcii в

пл. l(ропивttицькоNIу та Марiуполi);

нада€ длrl u.r,пду un.*,uo,r tsиборчоi lcoMicii (дiльни,IноТ вибор,l9i

KoMiciT), присутr.riм кандидатаN.{ I-{a посаду ректора днму,
пред(с,т:lIзt-Iикtlм Nrlini.,1apg1Ba охорони здоров'я Украit1и, Мiнiс;теlэст,в:t

освiти i науки Уtсрiriни, спостерiгi"uп,r почергово Bci наявнi на виборчiй

дirrьгrицi скриньки,)

вiдкривас сейф (rчrе,гыrеву шафу) або шакет з бюлеl,енями та на rllдставl

l]итягу rз протоколУ Rиборчоi KoMiciT tIро виготовлення бюлет,еьliв

u.ur,йу. Тх rri",rbKicTb; ця tсiльtсiсть t}носитьOrt Сеitретарем Виборчот

коп,riсii (дiльrrичrrоI виборчоТ KoMici.i) до вiдповiдного гtрот,оI(олу

вибор.tоТ KoMicli про резуль1ати голосуванI1я; )кодного бюлетенlt у

ссй(li (гrакетl) не може з:tлишатися;

персдас Bci бrолетегti длrr гоJlосуваtlн,1 tlленам ВиборчоТ r<oMiciT

1лi,r,,,r".r,-rоi вибор.tоi t<oMicli), якi будуть видаI]ати бrолетенi виборuям у

гrрим i щеt rнi для гоJlосуваllLtя;

передztс .IJIeHaM Вибоtrl,rоТ KomriciT (лiльr-rичноТ Вибор,lgi KoMicii), ;tKi

видають бюлrе,геr1i лля t,олосування, аркушi списку виборчiв; вiлповiднi

tiJIеI{и ВиборчоТ коьцiсiТ (дiльr]ичноi виборчоl Ko,Micii) забезпечуtот:ь Тх

збереiкеннrl T,il дотримання порядку ix використання,

4.,/ tlлен ВиборчоТ r<oMicii (лiльничноi виборчоi' KoMicii) здiЁrснюс

r]иданljя бtолет,еt-lll длrI голосування виборцrо за умови гtред'яIвлення ним

ДOкуМеt-l].ii,LL(Oгtосвiд.tусособУ(паспортГроМаДЯrIИНаlУкраТни;ПасПорТ]
ipor,roonrnu Украiни для оЙЪду за l:o_l]ao'; ,i1"":::.: посвiдtчення

гtr)омi}дrlниt!it Уr<раТни; посвiдчення водiя; гtосвiдчеr,lня особи без

I.роNIа}дrlFIс:1ва1 дJlrl виТзду заr кордоtl, шосвiдка на пост,iйне проживання;

посвiдlсаl LIa тимчасоIзе прож,иI}аFIFlrl, студентсьtсий rtви,гоl<), особа, як,I

о.lримус бtолетегtь дJlrl t,oJlocyt]atl1{rl, стави,Iь I{aBltpoTи сI}ого прiзвиrка пiдпио

у списку вибilрчiв.
4.8 БIолеr.ень дJlrl гоJlооуванFIrl вибореuъ заповнIо€ особисто в кабiнi

лJlrl тасМно1О гоJlосуваrrня. ГliД час запОtsненн,l бюлет,енiв заборОFIено бут,и

пlэису,ггliм у кабiгri дJIя ],аеI\4tIого голосуIjання iнrrrим особам, здiйснювати

Бь;.,- та вiйосьiксацirо в будь-яr<ий сгtосiб. Особа, 
''Ki. 

ВНаСЛiДОК фiЗИLlНИ* ВаД

Flе ]\{о)ке самостiйно запо,вI]и,ги бtолетен,ь длЯ гол,осування, мас право за

дозволоN,l Г'олови Виборчоi KoMicii (лiльгrичноi виборчоi KoMicii) скористат,ися

до[IомогОrо iгrшоi с,соб", or<piM un*nio Виборчоi lcoMicii (дiльничrlоi виборчоТ

KoMiclT), I(аFIдидатiв гrа посалу peктopil ДlНМУ, а також ,"о'Тl]:i:]'..л_frплт1l,

4'()УбtолетенiДЛяГОЛосУВаI{н,IвиборешьУl(ЛlТинцlнаВПроl.И
прiзвиl-uа кандидат а, за якого BiH голосус, ilроставлrlс tlозначку ((+))) або

iHtlty' щО засвiдчус, 1}оJIе,в1,IявJIеЕItlя. Вибореuь може голосувати лише за

одl{ого кандидата чи не пiд,гримуI]ати жодного. Виборець опускi}с
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заповнений бюлетень для голосування у скриIJьку. Забороне}{о IJимt}гати абсr

просити виборrця оприлюднити сво€ волевиявлення.

4,10 Пiсля завершення голосува]]ня пlэимiщення, у якому прОвОдилОСЯ

голосуваFlня, зачинястьсrI, i в гtьому ма}оть право перебувати лише tiлегlИ

Вибор.l6i rrопцiсiT (дiльrrи.rноi вибор,tсlТ KoMicii), прелставники Мiт,liс,герс'гва

охорони здороt}'я УrсраТни та N4iHrc,гepcT,I]a освiти i науrси УкраТни, I(;lндиДzrГИ

та спостерiгачi.
4.11 Перел гIоLIатком пiлlэахуrrку голосiв Вибор.ла ксlмiсiя (лiльниIIн{l

виборча комiсiя) пiдрахоrзус кiльtсiсть невикориста}них бrоле,гегtit] для

голосуRання, погашас Тх шляхом вiдрiзання правого нижЁlьог() кута i Bltt,lcltt,l,

шю iнформацitо до прото](олу результатiв голосуванFrя.

4,12 Пiсля гrеревiрlси цiлiсностi пломб i печа,гок Виборча кОмiСiЯ

(Дiльни,.rнЗ вибор.tа коп,liсiя) по.rерговсl вtдкрr{вае ск})ИнькИ для гоJIос)/вzlIILIя.

Пiд.lп9 вiдrqlиття сl(риньки Тi BMicT виклада}оть IIa стiл у пtr)исутI-rос,гi ,lltегtitз

Виборчоi' кошлiсiТ (дiльrrи.Iноi виборчоТ KoMicii).
4,13 Пiлрахунок голосiв ,tлегtи Виборчоi r<омiсii (дiльничlrоТ виборчоТ

KoMiciI) поtIинаIо1Ь негайно пiсля закirlчеlttlя голосування та прOвоltrll,ь

вiдкрит,О R ToI\{y ж приплiшдеrrнi, де вiдбуг,алt)ся гOлосування, без гlерерви.

11iдрахунок го,llосiв закiн.lуtсl,гь склада}{нrIм i пiдtписаннrIi\4 про,гокоJl)/ про

резул ьтати голосування,
4.|4 LIленtл ВиборчоТ rcoMiciT (лiльничноi вибор,l<lТ кoM iciT)

пiдраховують загальrrу кiлькiсть видitних длrI голосуRаFIнrI бrолетенiв i

кiлькiсть бтолетенiв' наявниХ у скринЬкаtх лJliI голоаувitння. Бtолетеrti дJIя

голосуваtIня ро:jкладаIоться tla пцiоцlt, познаIленi отtрепlипlи т'абЛИL{КаN4И, I_1[O

мiстять з обох бокiв прiзвиrца й iнiцiали кандидатiв. Оr<репlО роблlrr,Ь

табличt<и з написом KI-Ie пiдтримуrо жодного)) Tz1 кНедiйснi>, Пiдr [Ii]c

розкладаннЯ бюлетеrriВ визначениЙ ВИбор.rоЮ комiсiею (дiльничноrо

виборчото Koп,ticielo) .тле" KoMicii показуС tсоltсний бtолетенt' )'Сiпц чле]liIi\4

KoMioii й особам, якi пlэисут,нi пiд t{ac пiдlэахуrrr<у голtэсiв, й огOлоIIIуС

прiзвиrrце кандидата, за якого подано голос. У разi виникLlенttя cyгrtHiBiB tt_lollt.l

змiстУ бюлетеt-tя Виборча копцiсiя (лiльrrичтrа виборча rсrэп,liсiя) yXBi}JlIoC

рiшення шляхом голос)/вання, Ko>tceн tIJIe}l l<oMicii мас прt}l}о огляну,Iи цеЙ

бlолетень особисто Пiд час огляду бrолетеrtя роботу з ittшrипцИ бtолет,еI{rI]\414

припиняtоть.
4.15 Бюлетеtль лля голосуванI{я може бути визгtаниlй tтедiйсниN4, ,lкtt{O:

о познаtlкаl в бюле,генi проставлена бiльше ,IK за} одIJого кil},lдидttl,zl;

о не простаI]лена )I(одна позначка;
. змiст волеRиrlвлення неможливо встаI{оI]ити з iнших прl4tlI4FI.

У разi, колИ tlленИ ВиборчОI r<oMioii (лiльничrлоi вибоР,tоi t<oMiCiT) r.le N40)I(У'ГI)

дiйти згодИ щодо вiднесення бкlлеr,егlяl /]о rlедiйсгtих, зазLiаtIеllе пи],zlIIrIrl

вирiшуlоть шЛЯхоN,I голосуван}IrL 'Т'аr<ий бlолtе,генtl ГIОtJИ}]еll бy,l,rr

продемонстрований членам r<oпticiT й особам, присутнiм пiд час пjдрахуIIку

голосiв, KollceH tlлен Виборчоi ltoMicii (дiльни,rноi вибор,lоТ кошliсiТ) пlас-: праRо

оглянути цей бrолетеFtь особисто, Пiд IIас огляду бюле,гегrя пiдраtхуноl( itltl,tиx

бlолетенiв припинfIють.
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4.1б Пiсля розкладаннrI бкlлет:енiв окремо за ко)кного кандида],а, а

,гакоI( otipeмo ,r*дiйс""х бюлетенiв i бюлетенiв iз позначкою в графi <<I-Ie

пiдт,римуrсl )I(одlJого), визrtачений Виборчоrо KoMicicro (дiльни,lгlоtо

виборчою koMicicro), член rcoMicii вголос пiдраховуе кiлъкiсть бюлетенiв,

поllаних за l(ожFIого з кitндидitтiв, а таI(ож кiлькiсть гrедiйсних бюлетенiв i

бtоrrеr.егtiв iз позtлzlttкоlо в гра(li KI,Iе пiд"гримуIо )I(одного)>. На вимогу .IлсLIа

Е}иборчоi KorvriciT, кандидата rlи спостерiга.lа може бути ttроl]едено повт,оцlний

пiлрахуНоtt бtсlлеТ:еt-tiв, поданих за ко)кного з кандидатiв, а T?Il(o)I( бюлетенiв,

t}изнаних нелiйсними та бrолет,енiв iз позначкоlо в графi кНе пiдтримукl

жодFlого)). Пiд LIao пiдрахунку голосiв ко)кен член Виборчоl r<oMicii

(дi"rlьни.rнсli виборчоi KoMicri) i\{ae праIJо rrеревiрити tlи перерахувати

вr,цповiдtli бlолет,енi. Результати гriдрахунку гсlлосiв, якi огоJIошус Голоtlа

t<ошцiсiТ, Секре,гар вносить до протоl(олу про результати голосування,

4 |1 I-1iд .1зg пiдрахугIку голосiв Вибор.rа комiсiя (лiльниЧНа ВИбОРЧа

r<омiсiя) зобов'язана пеtrlевiрити вiдповiднiсть tсiлькостi осiб, якi взяли yLIacTb

у г,олосУваlt1.1i, кiлькост,i бrоле,геr-тiв, подi}llих за ко)кного кандидата, а тако)к

кiльr<остi бlоле,генiв, IJизнаних недiйсними, та бюлетенiв iз познаLIкоrо в графi

<I-Ie пiдтрим 1z19 )Itодного)).

4.18 Кагrлидаги, спостерiгачi, присуr:нi представники Мiнiстерс,гва

охорони здоров'lt УкраТни та MiHioTepcTBa освiти i науки Украiни MaIoTb

гIраво подати I] письN,lовому виглядi заяви) скарги на дii члеrriв ВиборчоТ

KbMiciT (лiльничlrоi виборчоi KoMioiT), якi повиннi бути розглянутi негайно.

Рiшrсння ш1одО заяв i сI(ац]г оформrrю€тьсrI письмово. ltiлькiсть аrркуrшiв l,ilкLlx

з?}rlв, сI(арr, i рiшень :]а результатами Тхньоr,о розt,JIяду фiксуеться у про],околi

до MoN4e}rT,y йогсl пiдгtисаl,tлtя.

4,19 Виборча комiсiя за резуль,га,гаNIи Il1драхунку голосlв сIilадас

про.гокол за (lopп,tot<l, за,гt]ерд)кеноIo наI(азом N4i,гriстерства освiти i науки

Уt<раiни вiд l4.01.2019 р.Nb 32 кПро затI]ердженFlrl форr вибор,tого бюлет,енrt
.l-al 1ipo.t.o6oJ]Y виборчоi KoMicii з виборiв tсерiвника закл,аду вищоi освiти>.

Протоlсол про результати голосув?lннr] Виборча комiсiя сIшада€ у дt}ох

,,i"ппrрgиках. ltопii протокоltу, засвiдчегri Головоrо Виборчоi KoMicii, надаIоть

l(()ii(HON,ly членсrвi ВиборчоТ KoMicii, t<андидатам i сп,остерiгачам, Ko>tcet-t

гrримiргrик гIротоколу пiдгrисус Голова, Заступник голови, Секре,гар i

,,p"cy1ni .lлеLiи 13ибор.лоi rcoMicli. У разi rlезгоди з результат]ами пiдрахунrсу

.ono.io, за(liксованими в протоколi, tlлен Виборчоi ltoMiciT мас право в

письмовiй (lopMi вислоt]и,ги cBolo думl(у, яку обов'язlсово додають до

гtро,гоt(оJr у. [J lлм oBar вiд пiдltисан Hrl протоI(олу не догlускастьс,I,
4.20 У разi, коли дiльrtичrlа виборча t<oMicilr рсlзмiщус,гься в iHtl_toMy

tIi1селсIlому ttyHKтi, допускilсться перед(?}ча тitl(ого протоколу Головrriй

виборчiй ko,Mricii у виглядi t<ольоровоi сlсанкопiт за допомогою засобiв

.u'uuny. Пiсл.lr цього дiльни.tнi виборчi r<oMiciT гtiслlt закiн,tення голосування

.га пiдрахунку голtосiв формуrсlть паl(ет у сrсладi: оригirrал списку виборuiв з

пiдписами про видttчу бtолетенiв, оригiнаJIи аркушi,в заяв, скарг i рiшеl+ь за

результillами iх роi.поду (п, 4, 18 даного Полоrкення), yci бrолетеrri.

загIе.lатаний пакет на зворотl-tомrу бошi гtосвiд,lуеться пiдписами голови та
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секретаря дiльtличноi вибор.tоi tcoпliciT та печатi(ап,{и медиiIного (lакулъте,гу

Ng 2 або N9 3 (лля виборчих дiльниttь у м. [{рогIивI{иL[ьI(ому та \4арlуполr
вiдповiдно) i про,гягоN4 доби з I\4оменту i.tого склilдення пеl]еда€тьоя Головнiй
Виборчiй KoMicii, Головна Виборча комiоiя пiсля прийняттlt Til розгля/l)/
протоколiв дiльничFIих вtлбор.11.11 rсомiоiй складас пiдсумrrовий гtро,гокол про

результати голосування т,а передас його оргаrriзацiйному lсомi,гетовi,
4.2| Обидва примiрники пiдtсумкового протоколу гIередаrоть до

Оргкоп,li,геr,у, Разопл lз проl,околап{и Оргкоir,liт,ет,у передrlIоl,ь yci :]аяRи ,],а

скарги, поданi кандидатаN{и }lit посаду ректора ДНМУ, споотеlэiгi-lLIi:lN,lи,

рiшеrтня, )rхваленi за результат,а]\,{I4 iх ро:згляду, i письмоRо висJlоt]леlзi /-lуплt<и

члена Виборчоi rcoMiciT у разi його незгоди з результата]\{и пiдрахугlку
голосiв, зафiксованих у протоколi. Перrrrий прип,riрник протоколу передасться

до lv{iHicTepcTвa охорони зд<l1lов'я УкраТни. fiругий пllимtilэниlс про,I,околу

залишасться в Д,I-IМУ,
4,22 Прошес голосув?lIJI]я l,a гriдрiiхунку голосiв гriдлягас c|lilccyBa}{Lllo

за допомогою вiдеозасобiв, але Rод]lоtlzlо Talte фiксувrrння tle ]\{o)I(e

порушувати,гасмницю голосування.
4.2З Резуль,rати вrтборiв оприлIодFIIоIо,Iь упродов)к 24 годиtt гtic"lllt

складення пiдсумкового протоколу про результати голосування Rибор'tоtСl

rсомiсiсю шляхом розмirцеr{ня в друковаI{оN,Iу виглядi вiдповiлrlоi'irr(lормrаrtii'
на iнформачiйних с,геFIд[tх у доступних длrl загальFIого огля/:tу п,liсt_lях,

розтаLIIоВагIих У примirценllltх днму, а також FIa офiцiйному вебсайтi

днму
4,24 Якщо у виборах брали ytlacTb кiлька кандидатiв, ilксlдеti з них 1{е

гrабрав бiльше 50 вiдсот,кiв голосlв виборчiв, яl<i мають пр'tво брат'и yllilc'l'b у
виборах, Оргкоп,riт,е,г ухвалtое рirltенFlя про проведеl]ня другого туl)у виборiв
tlерез ciM календарних днiв пiсля проведення перIJrого тур), У разi, коЛИ Да'Iа

/{ругого туру виборit} припадас на святковий (гlеробо,lий) дснь, вl,iбори

проводятьсrl у наступний пiсля сI]ятI(ового (rrеробоrrого) дня робочий /]cbtb.

ДО бюлетенiВ длЯ голосуRання вI]ося,гь дt}ох кандида,riв, яlсi tlабра.llи

гrайбiльшу кiлькiст,ь голосiв у першIому ,гуlэi виборiв. У ра:зi, I(()JIИ За

результатами п9ршого туру виборiв rra другому мiсшi (за rсlлькiСтrО набРанИХ

гсlлосiв) опинилисrI два та бiльt_т.lе кандиltztтiв з однаlковою Ki"llbKic,t,tcl гtlлосitl.

Miitc t1имИ проводиТься Mi>KтypoBo голосувirн}]я для вибору КаНДИДit-гi}, який

братиме участЬ у другому туlэi виборiв (зir принципом простоТ бiлt,t_tIсlс,гi

i,сlлосiв). Дату п})оведеrrrrя п,ti>lстурового голосуt}аFtня врIзн:tчас ОtrlгагtiЗацiйНИй

KoMiTeT.
4,25 Мiжтурове голосування i другий 1ур виборiв проводять

,l500 
години за 11роцедуроIо, визначеною для першого туру виборiв

днму. ОрганiзацiйниЙ KoMiTeT' ВиборqП комiсiЯ (дiльничrri вибор,li
працюють у тому х( складi, мають Ti caMi сРункuiТ та завдання,

з 9"" до

ректора
l<oMicii)

4.26 ПорядоК tsиготоRЛеннЯ бюлетенiв для мiж,гурового голооуванI{rI

та другого туру виборiв залишitсться ]]?1киN,I )ке.

l:]



4.2,7 У лругому Typi перемо)кцем виборiв ввалсасться кан.дидат, яIсий

одерх(ав на I]ибора,ч бiльше 50 вiдсоткiв гоJlосiв виборuiв, якi MatoTb право

бРат,и уLIilс,гь у виборах.
4.28 Вибори вва)I(ilIо,гься,IакиNIи, шцо r-re вiдбулися, ,tкщо:

. участь у виборах t}зrlло менше 50 вiдсоткiв виборшiв;
о у ПеРtхому ,гурi виборiв брав учас,гь одиLl каLlдидат, i BiH не ьrабрав

бi.lrьше 50 вiдсоr,кiв гоrtосrв виборчiв, lttci NIa}IoTb праIJо брати yt|acl'b У

виборitх;
о у дц)угоN,lу Typi lколгtий з tсitн/\идат,iв не набрitв бiльше 50 вiДСОТКiВ

голосiв виборrцiв, .ltKi MaIoTb прatsо брат,и участь у виборах.

Рiшсгtня llpO визI]а}itlrr виборlв такими, що не вiДбулися, ухвалtоIоть Ila

засiданнi Виборчоi KoMicii, протокоJllоtоть та оприл}однюють на офiшiйrrому

вебсайтi /JI-IN4Y.
4.29 У разi ухIJаJIеlIня Виборчоrо rcoMicicro piшteHHll про визнiIIlFlrI

виборiв1акими, що не вiдбулися, Оргкоплiтет повiдомляе про це MiHicTepcTBo

охорони здоров'я Украiни.
4.з0 7ЩоI<ументilцitо, гlов'-ltзану з проt]едеFlням виборi.в ректора днN4у,

вибор.lп lсомiсiя передае до Оргкомiтету з пода11ьшоIо передачею Tatcoj'

лоrсумент,ашii ts устаIFIОI]леному tlорядl(у до apxiBy дiнмУ для зберiган1,1я

протягом п'rll,и por<iB,

5 Приlсiнцевi по.rrон(еннrI

5. l Положеtlн;t гlро органiзацiю та проведеннrr виборiв peктopil

f[оrrецькогсl нацiогtал ьLlого медич ного унiверситету розроблястьсrt
Оргкомiге,гом, погоджустьоr1 з виборним орt,аном xotla б однtеi первинноi

профспiлl(овоТ органiзацiт днмУ й подасться на затвердження Вченiй радi

днму.
5.2 Змirrи та доtIовtIення до цього Поло>ltеннrl затверджу,ються в тому

)к порrlдку, lцо й саме Поло>lсення, шляхом його i]иIшадення в новiй релакшiТ.
5.3 Поло>ttення вводитьсrl в дiю наказом ректора ffHMY.

l4
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