
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

« » 2020 р. м. Чернівці № 

Про організацію 
та проведення виборів ректора 
Буковинського державного 
медичного університету 

У зв'язку з оголошенням МОЗ України конкурсу на заміщення посади 
ректора Буковинського державного медичного університету (наказ МОЗ 
України від 19.11.2020 № 2677, оголошення в газеті «Освіта України» від 
07 грудня 2020 року), відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 
(із змінами), Статуту Буковинського державного медичного університету, -

НАКАЗУЮ: 
1. Провести вибори ректора Буковинського державного медичного 

університету 03 березня 2021 року. 
2. Створити організаційний комітет з проведення виборів (далі — 

організаційний комітет) в Буковинському державному медичному 
університеті (надалі - Університет) та затвердити його персональний склад: 

2.1. Бойчук Т.М. - в.о. ректора; 
2.2. Грицюк М.І. - проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв'язків; 
2.3. Іфтодій А.Г. - завідувач кафедри хірургії № 2; 
2.4. Зорій Н.І. - проректор з науково-педагогічної роботи та 

виховання; 
2.5. Ковальчук П.Є. - голова профспілкового комітету; 
2.6. Остафійчук А.В. - головний бухгалтер; 
2.7. Скринчук П.К. - заступник ректора з АГР; 
2.8. Ходоровський В.М. - начальник навчального відділу; 
2.9. Леонтій Т.О. - начальник відділу кадрів; 
2.10. Москалюк В.Д. - декан медичного факультету № 1; 
2.11. Савка І.Г. - декан медичного факультету № 3; 
2.12. Білоокий В.В. - декан стоматологічного факультету; 
2.13. Пашковський В.М. - завідувач кафедри нервових хвороб 

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка; 
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2.14. Семків В.Б. - провідний юрисконсульт; 
2.15. Матяшок А.А. - в.о. голови студентської ради. 
3. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Університету (далі - виборча комісія) та затвердити її персональний склад: 
3.1. Глубоченко В.Г. - декан медичного факультету № 2; 
3.2. Сорокман Т.В. - декан медичного факультету № 4; 
3.3. Паліброда Н.М. - декан фармацевтичного факультету; 
3.4. Грачова Т.І. - директор фахового коледжу; 
3.5. Рандюк Ю.О. - помічник ректора з соціальних питань; 
3.6. Сальніков О.Л. - начальник служби цивільного захисту; 
3.7. Булик Р.Є. - завідувач кафедри медичної біології та генетики; 
3.8. Бірюк І.Г. - завідувач кафедри медицини катастроф та військової 

медицини; 
3.9. Годованець О.І. - завідувач кафедри стоматології дитячого віку; 
3.10. Смандич В.С. - асистент кафедри внутрішньої медицини, 

клінічної фармакології та професійних хвороб; 
3.11. Чорноус В.О. - професор кафедри медичної та фармацевтичної 

хімії; 
3.12. Черевчук О.В. - завідувач канцелярією; 
3.13. Му раль А.С. - провідний фахівець відділу кадрів; 
3.14. Самойло М.І. - провідний юрисконсульт; 
3.15. Горячок М.Р. - староста 3 курсу медичного факультету № 2. 
4. Організаційному комітету і виборчій комісії: 
4.1. На своїх перших засіданнях обрати із своїх складів голову, 

заступника голови та секретаря; 
4.2. Вжити невідкладних заходів щодо вирішення всіх організаційних 

та інших питань щодо проведення виборів ректора 
5. Організаційному комітету: 
5.1. Розробити та подати до 18 грудня 2020 року на розгляд Вченої 

ради Університету: 
- Положення про порядок виборів 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. 

5.2. Розробити та до 01 лютого 2021 року оприлюднити на офіційному 
веб-сайті Університету: 

- Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 
Університету; 
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- Порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах 

ректора Університету; 
- Порядок акредитації засобів масової інформації на виборах 

ректора Університету; 
- Перелік документів, що посвідчують особу виборця у день 

проведення виборів ректора Університету. 
6. Начальнику відділу кадрів Леонтій Т.О.: 
6.1. Скласти алфавітний список штатних наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету станом на 01 січня 
2021 року та передати його до 15 січня 2021 року в організаційний комітет. 

6.2. Передати до 15 січня 2021 року в організаційний комітет 
чисельний склад інших штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками. 

Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної 
категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник в 
Університеті. 

7. Начальнику навчального відділу з сектором моніторингу якості 
освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення доц. Ходоровському В.М. 
до 15 січня 2021 р. передати в організаційний комітет чисельний склад 
студентів денної форми навчання по факультетах та курсах навчання. 

8. Організаційному комітету: 
8.1. Спільно із профспілковим комітетом визначити до 22 січня 

2021 року квоту представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, і 
провести їх вибори до 12 лютого 2021 року згідно з відповідним 
Положенням. 

8.2. Спільно зі студентською радою Університету визначити квоту 
представників з числа студентів Університету до 02 лютого 2020 року. 

8.3. Разом з кожним із кандидатів на посаду ректора Університету 
визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на виборчій 
дільниці. Забезпечити можливість присутності кандидатів при реалізації 
процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні 
протоколу про результати голосування. 

8.4. Скласти загальний список осіб, які мають право брати участь у 
виборах, та передати його виборчій комісії до 23 лютого 2021 року. 

9. Студентській раді провести вибори представників з числа студентів 
Університету до 18 лютого 2021 року та передати організаційному комітету 
загальний список виборних представників з числа студентів Університету до 
19 лютого 2021 року. 

10. Заступнику ректора з адміністративно-господарської роботи 
Скринчуку П.К.: 

10.1. Виділити для роботи організаційного комітету та виборчої комісії 
2 приміщення та оснастити їх меблями, оргтехнікою, сейфами (за потреби). 



10.2. Забезпечити кабінами та скриньками для голосування приміщення 
для проведення голосування по виборам представників від студентів та 
працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками. 

10.3. Забезпечити приміщення, де відбуватимуться голосування та 
підрахунок голосів по виборам ректора Університету, кабінами та 
скриньками для голосування, меблями, відеозасобами для фіксування тощо. 

10.4. Забезпечити обладнання приміщень для голосування відповідно 
до вимог епідеміологічного режиму. 

11.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

В.о. Ректора 

Виконавець: 
Начі ' ілу 

Володимир ХОДОРОВСЬКИИ 

Погоджено: 
Заступник рек+ора з адміністративно-господарської роботи 

/ о \ Петро СКРИНЧУК 


