
МОЗ України

НУОЗ України імені П. Л. Ш упика 

ПРОТОКОЛ

28.12.2021 № 2  

м. Київ

засідання виборчої комісії 
з проведення виборів ректора

Голова -  Савичук Н. О., член виборчої комісії 
Секретар -  Вознюк Т. І., член виборчої комісії
Присутні: члени виборчої комісії - Бабінцева Л. Ю ., Боднарук Н. М., 
Горачук В. В., Горелік В. В .,Гульчій  О. П., Дорошенко О. М., 
Колядінцев В.В.,М аменко М. С., М ихальчук В. М., Мішалов В. Д., 
Себрюк С. Л., Суслікова Л. В., Ш унько Є. Є.

Порядок денний:
1. Про затвердження плану роботи виборчої комісії з проведення виборів 

ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
Доповідач: проректор з наукової роботи Савичук Н. О.
2. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Савичук Н. О. -  про визначення основних пуктів плану роботи виборчої 
комісії з виборів ректора.

Інших пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи виборчої комісії з проведення виборів ректора. 
Довести до відома осіб, зазначених у плані роботи виборчої комісії з 

проведення виборів ректора про їх обов’язки та встановлені терміни 
проведення відповідних заходів з підготовки та проведення виборів ректора.

Результати відкритого голосування.
Прийнято одноголосно.

Наталія САВИЧУК 
Тетяна ВОЗНЮ К

Г олова 
Секретар



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виборчої комісії 
Протокол 28.12.2021 № 2

План 
роботи виборчої комісії з проведення виборів ректора

НУОЗ Ук раїни імені П. Л. Шупика
№
п/п

Питання, що винесено на 
обговорення

Відповідальні Термін виконання Примітка

1. Обрати голову, заступника голови та 
секретаря виборчої комісії з проведення 

виборів ректора
Виборча комісія грудень 2021 рік Засідання

2. Затвердити план роботи виборчої комісії з 
проведення виборів ректора

Савичук Н.О 
Горачук В. В. 
Вознюк Т. І.

грудень 2021 рік Засідання

3. Затвердити режим роботи виборчої комісії з 
проведення виборів ректора та місця її 

розташування

Савичук Н.О 
Горачук В. В. 

Вознюк Т.І.
січень 2022 рік Засідання

4. Визначити дату, час і місце проведення 
виборів та оприлюднити дану інформацію 

через інформаційні ресурси (дошка 
оголошень офіційний вебсайт тощо)

Савичук Н. 0 .  
Горачук В. В. 
Вознюк Т. І.

До 23.02.2022 
(не пізніше ніж за 7 к.д. 

до дати проведення 
виборів)

Засідання

5. Отримати від організаційного комітету 
списки осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора. (Спільне засідання з 
організаційним комітетом)

Горачук В. В.
До 23.02.2022 

(не пізніше ніж за 7 к.д. 
до дати проведення 

виборів)

Засідання

6. Сформувати списки виборців для 
проведення голосування Вознюк Т. І. До 02.03.2022
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7.
Забезпечити підготовку приміщення для 

проведення голосування, розподілити 
обов’язки між членами виборчої комісії 

(спільно з організаційним комітетом)

Виборча комісія 
Організаційний комітет

02.03.2022 Засідання

8. Виготовити бюлетені для голосування, 
посвідчити підписом голови та секретаря, 
скріпити печаткою НУОЗ України імені 

П. Л. Ш упика
Виборча комісія

02.03.2022 
(не раніше ніж за 20 і 
не пізніше ніж за 12 

год. до початку 
виборів)

Засідання

9. Отримати від організаційного комітету 
інформацію про надходження письмових 

заяв від кандидатів на посаду ректора НУОЗ 
України імені П. Л. Ш упика щодо зняття 

своєї кандидатури з виборів.

Виборча комісія Негайно Засідання (за 
необхідністю)

10. Забезпечити проведення голосування в день 
виборів ректора 

(спільно з організаційним комітетом)
Виборча комісія 

Організаційний комітет 03.03.2022 Засідання

11. Оприлюднити результати виборів про 
результати голосування шляхом розміщення 

у друкованому вигляді відповідної 
інформації на інформаційних стендах у 

доступних для загального огляду місцях, 
розташованих у приміщеннях НУОЗ 

України імені П. Л. Ш упика, а також на 
офіційному вебсайті

Савичук Н. 0 .  
Горачук В. В. 
Вознюк Т. І.

Протягом 24 годин 
після складення 
протоколу про 

результати голосування

Засідання




