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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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Н А К А З
О ^ .  2018 р. м. Івано-Ф ранківськ

Про організацію та проведення 
виборів ректора ДВНЗ "Івано-Франківський 
національний медичний університет"

У зв'язку з оголошенням Міністерством охорони здоров’я України конкурсу на 
заміщення посади ректора Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський 
національний медичний університет" (оголошення опубліковано в газеті "Освіта України"
12.02.2018 р.) у відповідності до статті 42 Закону України про "Про вищу освіту", 
методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України 5 грудня 2014 року № 726, Статуту університету

НАКАЗУЮ:

1. Вибори ректора Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський 
національний медичний університет" провести 4 травня 2018 року.

2. Для забезпечення підготовки та проведення виборів ректора ДВНЗ "Івано-Франківський 
національний медичний університет" (далі Університет) призначити організаційний комітет 
у складі:

1. Багрій Микола Миколайович -  вчений секретар;
2. Бекіш Василь Богданович- начальник видавничого відділу;
3. Боліновська Вікторія Анатоліївна -  студентка 3-го курсу медичного факультету;
4. Боцюрко Юрій Володимирович -  директор медичного коледжу;
5. Бугерчук Олександр Вікторович -  декан стоматологічного факультету;
6. Геращенко Сергій Борисович -  завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології;
7. Дмитренко Анатолій Семенович -  заступник ректора з адміністративно- 

господарської роботи;
8. Заяць Любомир Мирославович -  голова профкому;
9. Мойсеєнко Микола Іванович -  декан фармацевтичного факультету;
10. Мязін Борис Петрович -  заступник ректора з кадрових питань;
11. Сенчій Василь Миколайович -  доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені 

академіка. Г.О. Бабенка;
12. Тромбола Олег Вікторович -  голова студентського парламенту;
13. Хомут Уляна Володимирівна -  юрисконсульт;
14. Шелефонтюк Іван Михайлович -  студент 3-го курсу стоматологічного факультету
15. Яцишин Роман Іванович -  декан медичного факультету.
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3. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету в складі:
1. Бойчук Олександр Петрович -  доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології;
2. Войтович Сергій Анатолійович -  доцент кафедри медичної інформатики, медичної та 

біологічної фізики;
3. Волосянко Андрій Богданович -  завідувач кафедри педіатрії;
4. Воронич-Семченко Наталія Миколаївна -  завідувач кафедри фізіології;
5. Гудз Іван Михайлович -  завідувач кафедри загальної хірургії;
6. Дерев'янко Ольга Романівна -  студентка 4-го курсу стоматологічного факультету;
7. Камінський Віталій Ярославович -  доцент кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка;
8. Капечук Василь Васильович -  доцент кафедри оториноларинголоії та офтальмології з 

курсом хірургії голови та шиї;
9. Кіндюк Валерій Васильович -  студент 5-го курсу медичного факультету;
10. Кондрат Лілія Антонівна -  старший інспектор наукового відділу;
11. Леочко Наталія Степанівна -  доцент кафедри хімії фармацевтичного факультету;
12. Матвійків Тарас Ігорович -  доцент кафедри терапевтичної стоматології;
13. Міськів Василь Андрійович -  голова профкому студентів;
14. Мігцук Василь Григорович -  завідувач кафедри загальної практики (сімейної 

медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини;
15. Октисюк Юрій Володимирович -  доцент кафедри дитячої стоматології;
16. Павлюк Василь Михайлович -  доцент кафедри ортопедичної стоматології;
17. Пантус Андрій Володимирович -  доцент кафедри хірургічної стоматології;
18. Пришляк Олександра Ярославівна -  завідувач кафедри інфекційних хвороб та 

епідеміології;
19. Сорока Оксана Ярославівна -  начальник юридичного відділу;
20. Урбась Ольга Володимирівна -  доцент кафедри педіатрії;
21. Федорченко Володимир Михайлович -  проректор з науково-педагогічної та 

лікувальної роботи;
22. Чернюк Наталія Володимирівна -  професор кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка;
23. Шулепа Світлана Георгіївна -  заступник директора медичного коледжу.

4. Організаційному комітету та виборчій комісії на своїх засіданнях обрати голів, 
заступників голів та секретарів у встановленому порядку до 20.02.2018 року.

5. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд вченої ради Університету до
22.02.2018 року:
-  Положення про організацію виборчої системи та порядку обрання ректора Університету;
-  Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Університету;
-  Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету;
-  Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора Університету;

-  Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора Університету;

-  Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора університету.

6. Заступнику ректора з кадрових питань Б.П. Мязіну до 19.02.2018 року надати 
організаційному комітету список виборців (наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників) станом на 01.02.2018 року.



7. Організаційному комітету:
- визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними, педагогічними працівниками та провести їх вибори до 03.04.2018 року;
- спільно зі студентським парламентом визначити квоту представників з числа студентів 
університету та провести їх вибори до 03.04.2018 року
- передати виборчій комісії загальний список виборців до 06.04.2018 року.

8. Заступнику ректора з адміністративно-господарської роботи А.С. Дмитренку забезпечити 
організаційний комітет та виборчу комісію окремими приміщеннями з необхідним 
обладнанням у центральному корпусі університету до 20.02.2018 року.

9. Навчальному відділу (начальник М.О. Іванців) передбачити корекцію педагогічного 
навантаження членам організаційного комітету та виборчої комісії у весняному семестрі 
2017/2018 н.р. з урахуванням виконання ними своїх повноважень.

10. Організаційному комітету та виборчій комісії в своїй роботі неухильно дотримуватись 
Закону України про "Про вищу освіту", методичних рекомендацій щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України 5 грудня 2014 року № 726, Статуту університету, 
відповідних положень, затверджених вченою радою університету, щодо організації 
проведення виборів ректора університету. Персональну відповідальність за їх виконання 
покласти на голів організаційного комітету та виборчої комісії в межах наданих їм 
повноважень.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

М.М. Рожко

Погоджено 

Перший проректор 

Головний бухгалтер 

Заступник ректора з кадрових т г  

Начальник планово-фінансового

Начальник юридичного відділу


