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Про організацію проведення 
виборів ректора

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», керуючись 
Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 (із змінами), 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАІ18-СоУ-2»
(із змінами), наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 
2021 року № 2760 «Про оголошення та проведення конкурсу на заміщення 
посади ректора Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика» та у зв’язку з оголошенням Міністерством охорони здоров’я 
України конкурсу на заміщення посади ректора Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

НАКАЗУЮ:

1. Провести вибори ректора Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 03.03.2022.

2. Утворити організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
(далі - організаційний комітет) та затвердити його склад:

1) Бригинець Д. Д., начальник відділу кадрів;
2) Бугро В. І., декан деканату по роботі з іноземцями;
3) Вашуленко О. В., помічник ректора;
4) Вдовиченко Ю. П., перший проректор;
5) Волосовець А. О., завідувач кафедри медицини невідкладних станів;
6) Краснов В. В., завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та 

фармацевтичного права;
7) Кушніренко С. В., декан терапевтичного факультету;
8) Моісеєнко Р. О., проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи;
9) Начеса Я. С., аспірант кафедри оториноларингології;
10) Серьогіна Н. О., завідувач відділу аспірантури, докторантури,



котя
магістратури та методичної робота з вищої освіти;

11) Сохань Ю. О., проректор з адміністративно-господарської роботи;
12) Толстанов О. К., проректор з науково-педагогічної роботи;
13)Трохимчук В. В., декан медико-профілактичного і фармацевтичного 

факультету;
14) Шекера О. Г., директор Інституту сімейної медицини;
15) Шуба В. И., декан хірургічного факультету.
3. Утворити виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного 

університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (далі -  виборча 
комісія) та затвердити її склад:

1) Бабінцева Л. Ю., декан факультету підвищення кваліфікації викладачів;
2) Боднарук Н. М., завідувач відділу з лікувальної роботи та взаємодії з 

клінічними базами;
3) Вознюк Т. І., начальник юридичного відділу;
4) Горачук В. В., учений секретар;
5) Горелік В. В., доцент кафедри дитячої хірургії;
6) Гульчій О. П., проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародного співробітництва;
7) Дорошенко О. М., директор Інституту стоматології;
8) Колядінцев В. В., аспірант кафедри клінічної лабораторної діагностики;
9) Маменко М. Є., декан педіатричного факультету;
10) Михальчук В. М., завідувач кафедри управління охороною здоров’я та 

публічного адміністрування;
11) Мішалов В. Д., завідувач кафедри судової медицини;
12) Савичук Н. О., проректор з наукової роботи;
13)Себрюк С. Л., провідний інженер з підготовки кадрів відділу 

кадрів;
14) Суслікова Л. В., директор Українського державного інституту 

репродуктології;
15) Шунько Є. Є., завідувач кафедри неонатології.
4. Організаційному комітету та виборчій комісії:
1) обрати на першому засіданні голову, заступника та секретаря у 

встановленому законодавством порядку;
2) дотримуватися у роботі вимог Закону України «Про вищу освіту», 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 (із змінами), Статуту НУОЗ 
України імені П. Л. Шупика, локальних нормативних актів щодо організації 
проведення виборів ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика та чинного 
законодавства;

3) забезпечити проведення на високому організаційному рівні всіх заходів, 
пов’язаних із виборами ректора Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика.

5. Начальнику відділу кадрів Дмитру Британцю до 24.01.2022 скласти та



з
передати організаційному комітету в електронній та паперовій формі:

1) алфавітний список штатних наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників;

2) чисельний склад штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками по структурних підрозділах.

6. Завідувачу відділу аспірантури, докторантури, магістратури та 
методичної роботи з вищої освіти Наталії Серьогіній та начальнику навчально- 
методичного відділу Ользі Вернер до 24.01.2022 скласти та передати 
організаційному комітету в електронній та паперовій формі списки лікарів 
(провізорів) — інтернів, студентів (слухачів) магістратури, клінічних 
ординаторів, аспірантів очної (денної, вечірньої) форми навчання, докторантів 
НУОЗ України імені П. Л. Шупика за факультетами та навчально-науковими 
інститутами.

7. Визначити 17.02.2022 кінцевим строком обрання представників для 
участі у виборах ректора Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 
представників із числа лікарів (провізорів) -  інтернів, студентів (слухачів) 
магістратури, клінічних ординаторів, аспірантів очної (денної, вечірньої) форми 
навчання, докторантів НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

8. Організаційному комітету скласти та подати виборчій комісії до 
22.02.2022 список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора (список 
виборців).

9. Проректору з адміністративно-господарської роботи Юрію Соханю 
виділити для роботи організаційного комітету та виборчої комісії кімнати № 32 
та № 407 теоретичного корпусу за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 
обладнані засобами зв’язку, оргтехнікою тощо.

10. Проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи Раїсі 
Моісеєнко (голова штабу по забезпеченню дотримання протиепідемічних 
заходів та контролю захворюваності на інфекційні хвороби серед працівників 
та осіб, які навчаються) та проректору з адміністративно-господарської роботи 
Юрію Соханю забезпечити дотримання протиепідемічних заходів під час 
організації та проведення виборів ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

11. Начальнику відділу комунікацій Костянтину Балашову забезпечити 
розміщення інформаційних матеріалів, пов’язаних із організацією проведення 
виборів ректора, на офіційному вебсайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор


