
ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ПІДГОТОВКУ ДО  ВИБОРІВ РЕКТОРА 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до наказу МОЗ України від 18.03.2019 №602 «Про 

оголошення та проведення конкурсу на зайняття посади ректора ХНМУ»,  в 

газеті «Освіта України» від 01.04.2019р. №13 опубліковано оголошення про 

проведення конкурсу на зайняття посади ректора Харківського національного 

медичного університету. Вибори ректора ХНМУ призначено на 25.06.2019р. 

Відповідно до Закону України  «Про вищу освіту», Методичних 

рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету міністрів України від 28.11.2018р. № 1005), було видано  наказ ХНМУ 

від 02.04.2019 року № 117 «Про організацію та проведення виборів ректора 

ХНМУ», яким визначено комплекс заходів щодо організації та проведення 

виборів ректора Університету, призначено склад Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора ХНМУ та склад Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора, які набули повноважень з дати видання наказу.  

Також було розроблено та затверджено наступні документи з організації 

та проведення виборів: 

1. Положення про порядок проведення виборів ректора ХНМУ. 

2. Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора 

ХНМУ. 

3. Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора ХНМУ. 

4.  Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 

працівниками для участі у виборах ректора ХНМУ. 

5. Положення про Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів і 

представників засобів масової інформації на виборах ректора ХНМУ. 

6. Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора ХНМУ. 

7.  Положення про Порядок подання та розгляду скарг під час проведення 

виборів ректора ХНМУ.  

 

Відповідно до «Положення про порядок проведення виборів ректора 

Харківського національного медичного університету», затвердженого Вченою 

радою «ХНМУ» (протокол № 2 від 21.02.2019 р.) та введеного в дію наказом 

ХНМУ від 25.02.2019 р. №84, брати участь у виборах ректора Університету 

мають право: усі штатні наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники 

Університету (не менше 75 % від загальної кількості осіб, які мають право 

брати участь у виборах); представники з числа інших працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, які 

обираються такими працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів 

(до 10 % від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах); 

виборні представники з числа студентів Університету, які обираються 



делегатами студентів шляхом прямих таємних виборів на Конференції 

студентів Університету (не менше 15% від загальної кількості осіб, які мають 

право брати участь у виборах).  

Відповідно до Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів ректора ХНМУ, Організаційним комітетом (протокол від 07.05.2019 

№4), з огляду на надану інформацію, визначено загальну кількість (повний 

склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників ХНМУ, 

кількість виборних представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками ХНМУ, 

кількість виборних представників з числа студентів ХНМУ, а саме:  

1) загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників ХНМУ 1048 осіб, яка становить 77 відсотків 

загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах,  

2)  кількість виборних представників з числа штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками ХНМУ – 

81 особа, яка становить 6 відсотків осіб, які мають право брати участь у 

виборах 

3) кількість виборних представників з числа студентів ХНМУ – 232 (в 

тому числі 22 студенти Медичного коледжу ХНМУ та 29 студентів ННІПІГ), 

що  становить 17 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. 

Організаційним комітетом надано квоти по студентам до Студентського 

самоврядування ХНМУ для організації і проведення обрання представників з 

числа студентів ХНМУ та студентів Медичного коледжу ХНМУ для участі у 

виборах ректора ХНМУ, а також визначено дату, час та місце проведення. 

 

З метою проведення процедури обрання виборних представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками ХНМУ, Організаційним комітетом зазначений 

контингент співробітників підрозділів було розподілено на 4 групи, встановлено 

квоти виборних представників для кожної групи та графік проведення зборів цих 

груп:  

Затверджено бюлетень для таємного голосування з обрання кандидатури 

як виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора Університету  

14.05.2019р.  проведено вибори серед студентів Медичного коледжу 

ХНМУ – обрано, відповідно до квоти, 22 представника для участі у виборах 

ректора; 

21.05.2019р. проведено вибори серед співробітників підрозділів, 

віднесених до групи 1, обрано, відповідно до квоти, 21 представник для участі у 

виборах ректора; 

22.05.2019р. Конференцією студентів ХНМУ проведено вибори серед 

студентів університету – обрано, відповідно до квоти, 210 представників для 

участі у виборах ректора 

24.05.2019р. проведено вибори серед співробітників підрозділів, 

віднесених до групи 2, обрано, відповідно до квоти, 20 представників для участі 

у виборах ректора; 



27.05.2019р. проведено вибори серед співробітників підрозділів, 

віднесених до групи 3, обрано, відповідно до квоти, 20 представників для участі 

у виборах ректора; 

28.05.2019р. проведено вибори серед співробітників підрозділів, 

віднесених до групи 4, обрано, відповідно до квоти, 20 представників для участі 

у виборах ректора. 

 

Організаційним комітетом визначено перелік таких документів, що 

посвідчують особу, необхідних при отриманні бюлетеня на виборах ректора 

ХНМУ: Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України в формі 

ID-карти, паспорт громадянина України  для виїзду за кордон,  посвідчення 

водія, посвідка на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання, 

паспорт громадянина іноземної держави. А також затверджено форму 

Запрошення на вибори ректора ХНМУ, яке буде вручено всім особам, 

включеним до списку виборців.  

Вибори ректора ХНМУ відбудуться 25 червня 2019 року з 9.00 до 15.00 

години в актовій залі корпусу Б ХНМУ, що розташований  за адресою: 

проспект Науки,4 м.Харків. 

 
 

 

 


