Національний фармацевтичний університет

ПРОТОКОЛ № 8
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора
Національного фармацевтичного університету
від 14 листопада 2017 року
На засіданні організаційного комітету (далі – оргкомітет) з проведення
виборів ректора Національного фармацевтичного університету (далі – НФаУ)
присутні:
1. Крутських Т.В. – голова оргкомітету
2. Кононенко Н.М. – заступник голови оргкомітету
3. Сагайдак-Нікітюк Р.В. – секретар оргкомітету
Члени організаційного комітету:
4. Віннік Л.М.
5. Глущенко А.В.
6. Голубєва Н.І.
7. Коваленко Л.М.
8. Куріло К.М.
9. Подстрелова З.Ф.
10. Попов С.Б.
11. Федосов А.І.
12. Шовтюк А.С.
13. Щерба І.С.
14. Яковлєва О.Ю.
Відсутні: Присяжнюк О.В. – член оргкомітету.
Присутні 93,3 % членів оргкомітету. Засідання оргкомітету з
проведення виборів ректора НФаУ є правочинним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про акредитацію спостерігачів на виборах ректора НФаУ від кандидата
на посаду ректора професора Котвіцької А.А.
Доповідачі: Крутських Т.В. – голова оргкомітету
Сагайдак-Нікітюк Р.В. – секретар оргкомітету
2. Про акредитацію представників від засобів масової інформації на
виборах ректора НФаУ.
Доповідачі: Крутських Т.В. – голова оргкомітету
Сагайдак-Нікітюк Р.В. – секретар оргкомітету
Порядок денний підтримано одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Крутських Т.В., голову оргкомітету, яка поінформувала, що відповідно
до «Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
НФаУ» організаційний комітет забезпечує акредитацію громадських
спостерігачів. Згідно з «Порядком акредитації та організації роботи
спостерігачів від кандидатів на посаду ректора НФаУ» організаційний
комітет має право акредитувати спостерігачів від кандидата на посаду
ректора НФаУ на підставі офіційного звернення до організаційного комітету
кандидата на посаду ректора. До звернення додається заява про згоду цих
осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора НФаУ та згода на
обробку персональних даних.
Секретар оргкомітету Сагайдак-Нікітюк Р.В. повідомила, що
10.11.2017 р. надійшло письмове звернення від кандидата на посаду ректора
НФаУ проф. Котвіцької А.А. про акредитацію одного спостерігача у
виборчому процесі. Претендент на посаду ректора НФаУ Котвіцька А.А.
надає до розгляду кандидатуру Сільченка Сергія Олександровича, 1974 року
народження, директора департаменту трудового та податкового права ПрАТ
«Інюрполіс».
Станом на 14.11.2017 р. усі супровідні документи для подання
кандидата на посаду ректора НФаУ додані (заява про згоду Сільченка С.О.
бути спостерігачем від кандидата на посаду ректора НФаУ Котвіцької А.А.
та згода на обробку персональних даних).
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до «Положення про організаційний комітет з проведення
виборів ректора НФаУ» та «Порядку акредитації та організації роботи
спостерігачів від кандидатів на посаду ректора НФаУ» акредитувати
Сільченка Сергія Олександровича, 1974 року народження, директора
департаменту трудового та податкового права ПрАТ «Інюрполіс», як
спостерігача від кандидата на посаду ректора НФаУ Котвіцької А.А. на
виборах ректора НФаУ, що відбудуться 16.11.2017 р.
Голосували: за – одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Крутських Т.В., голову оргкомітету, яка поінформувала, що відповідно
до «Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
НФаУ» організаційний комітет забезпечує акредитацію громадських
спостерігачів. Згідно з «Порядком акредитації та організації роботи
громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації на
виборах ректора НФаУ» з метою забезпечення демократичності, прозорості
та відкритості виборів, які проводяться шляхом таємного голосування,
організаційний комітет має право акредитувати представників засобів
масової інформації (ЗМІ) на виборах ректора НФаУ на підставі офіційного
звернення ЗМІ до організаційного комітету з клопотанням про акредитацію.
Секретар оргкомітету Сагайдак-Нікітюк Р.В. повідомила, що
14.11.2017 р. надійшло письмове звернення від телерадіокомпанії «ОРІОН» із

клопотанням про акредитацію двох журналістів: Димшиц Олени Михайлівни
та Скоробогатька Віталія Васильовича.
Крутських
Т.В.,
голова
оргкомітету,
поінформувала,
що
телерадіокомпанія «ОРІОН» є досить відомою у Харківській області і
запропонувала членам оргкомітету взяти участь в обговоренні питання
акредитації зазначених журналістів. В обговоренні взяли участь члени
оргкомітету і запропонували акредитувати журналістів Димшиц Олену
Михайлівну та Скоробогатька Віталія Васильовича як представників від ЗМІ
(ТРК «ОРІОН») на виборах ректора НФаУ, що відбудуться 16.11.2017 р.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до «Положення про організаційний комітет з проведення
виборів ректора НФаУ» та «Порядку акредитації та організації роботи
громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації на
виборах ректора НФаУ» акредитувати журналістів Димшиц Олену
Михайлівну та Скоробогатька Віталія Васильовича як представників від ЗМІ
(ТРК «ОРІОН») на виборах ректора НФаУ, що відбудуться 16.11.2017 р.
Голосували: за – одноголосно.
Голова організаційного комітету
Секретар організаційного комітету

Т.В. Крутських
Р.В. Сагайдак-Нікітюк

