


3. Висунення претендентів на посаду ректора Академії може здійснюватись 
трудовим колективом Академії чи його структурного підрозділу, первинною 
профспілковою організацією працівників та студентів Академії, а також шляхом 
самовисування. 

4. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Академії звертатись до 
організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та 
студентами (кандидат на посаду ректора – претендент на посаду ректора, який 
одержав від Міністерства охорони здоров’я України повідомлення про прийняте 
рішення на право участі у виборах, як кандидат на посаду ректора). 

5. Начальнику відділу кадрів Кутузовій А.М.: 
 до 10.01.2017 скласти список штатних наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та передати його в організаційний комітет. 
Критерієм віднесення штатного працівника академії до певної категорії є 
посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник в академії; 

 передати організаційному комітету чисельний склад інших штатних категорій 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками. 

6. Начальнику навчального відділу Ліхолетовій Н.В. до 10.01.2017 передати 
організаційному комітету чисельний склад студентів денної форми навчання по 
факультетах. 

7. Організаційному комітету: 
 в своїй роботі дотримуватись положень Закону України «Про вищу освіту», 

«Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України №726 від 05.12.2014 «Деякі 
питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»» та Статуту 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; 

 разом з кожним з кандидатів на посаду ректора визначити не більше двох 
спостерігачів за ходом голосування, забезпечити можливість присутності 
претендента при виготовленні бюлетенів для таємного голосування, при 
реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів і 
складанні протоколу про результати голосування; 

 визначити порядок роботи спостерігачів та порядок акредитації 
громадських спостерігачів; 

 до 27.01.2017 організувати та провести вибори представників, що 
приймають участь у виборах ректора та не віднесених до категорії 
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників; 

 до 10.02.2017, з урахуванням графіку навчального процесу на 2016/2017 
навчальний рік, організувати вибори представників колективу студентів, 
що приймають участь у виборах ректора у відповідності до Положення про 
студентське самоврядування; 

 скласти і подати виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь 
у виборах (далі – список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів 
до дати проведення виборів. 




