
ПРОТОКОЛ № 1
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету 
від 15 грудня 2020 року

м.Чернівці

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету (далі - Оргкомітет) присутні:

1. Бойчук Тарас Миколайович - в.о. ректора;
2. Білоокий В'ячеслав Васильович - декан стоматологічного факультету;
3. Грицюк Мар'яна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв'язків;
4. Зорій Ніна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та виховання;
5. Іфтодій Андріан Георгійович - завідувач кафедри хірургії № 2;
6. Ковальчук Петро Євгенович - голова профспілкового комітету;
7. Леонтій Тетяна Олексіївна - начальник відділу кадрів;
8. Пашковський Валерій Мелетійович - завідувач кафедри нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка;
9. Савка Іван Григорович - декан медичного факультету № 3;
10. Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт;
11. Скринчук Петро Корнилійович - заступник ректора з адміністративно- 

господарської роботи;
12. Ходоровський Володимир Михайлович - начальник навчального відділу з 

сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення.

Відсутні з поважних причин:
1. Остафійчук Алла Володимирівна - головний бухгалтер;
2. Москалюк Василь Деонізійович - декан медичного факультету № 1;
3. Матяшок Анастасія - в.о. голови студентської ради.

СЛУХАЛИ:
В.о. ректора Бойчука Т.М.:

- повідомив, що на сайті Міністерства охорони здоров’я України 07.12.2020 
опубліковано оголошення про конкурс на заміщення посади ректора 
Буковинського державного медичного університету (наказ МОЗ України від 
19.11.2020 № 2677, опубліковано оголошення в газеті «Освіта України» від 
07 грудня 2020 року), наголосив, що юридичними підставами для проведення 
виборів ректора Б ДМУ є Закон України «Про вищу освіту», постанова 



Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» (із змінами), та Статут 
Буковинського державного медичного університету;

- повідомив, що з метою підготовки, організації та проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету, наказом по університету 
від 10.12.2020 року № 444-Адм «Про організацію та проведення виборів 
ректора Буковинського державного медичного університету» затверджений 
персональний склад Оргкомітету з виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету, який з моменту підписання цього наказу 
набув своїх повноважень;

- поінформував присутніх, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 
освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 
р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту» (із змінами), кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти не 
може бути членом організаційного комітету;

- запропонував такий порядок денний засідання:
1. Про обрання голови Оргкомітету.
2. Про обрання заступника голови Оргкомітету.
3. Про обрання секретаря Оргкомітету.
4. Про порядок підписання протоколів засідань з ухваленням рішень 

Оргкомітету.
5. Поточні питання.

ВИСТУПИЛИ:
Голова профкому Ковальчук П.Є. з пропозицією затвердити оголошений 

порядок денний засідання Оргкомітету.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний засідання Оргкомітету.
Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови Оргкомітету.

ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри хірургії № 2 Іфтодій А.Г. запропонував кандидатуру 

Бойчука Тараса Миколайовича для обрання головою Оргкомітету з проведення 
виборів ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.



УХВАЛИЛИ:

Головою Оргкомітету з проведення виборів ректора Б ДМУ затвердити 
в.о. ректора Бойчука Тараса Миколайовича.

Результати голосування:
«ЗА» - 11
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Бойчук Т.М. - участі в голосуванні не брав.
Прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:
Про обрання заступника голови Оргкомітету з проведення виборів ректора 

БДМУ.

ВИСТУПИЛИ:
Голова профспілкового комітету Ковальчук П.Є. в своєму виступі 

запропонував кандидатуру Ходоровського Володимира Михайловича - 
начальника навчального відділу з сектором моніторингу якості освіти та 
інформаційно-аналітичного забезпечення БДМУ для обрання заступником голови 
Оргкомітету з проведення виборів ректора.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Заступником голови Оргкомітету з проведення виборів ректора БДМУ 

затвердити Ходоровського Володимира Михайловича - начальника навчального 
відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення.

Результати голосування:
«ЗА» - 11
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Ходоровський В.М. участі в голосуванні не брав.
Прийнято одноголосно.

3. Про обрання секретаря Оргкомітету з проведення виборів ректора БДМУ.

ВИСТУПИЛИ:
Проректор з науково-педагогічної роботи та виховання Зорій H.I., яка в 

своєму виступі запропонувала кандидатуру для обрання секретаря Оргкомітету з 
проведення виборів ректора БДМУ - начальника відділу кадрів Леонтій Тетяну 
Олексіївну.



Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Секретарем Оргкомітету з проведення виборів ректора БДМУ затвердити 

начальника відділу кадрів Леонтій Тетяну Олексіївну.
Результати голосування:
«ЗА» - 11
«ПРОТИ»- 0
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Леонтій Т.О. - участі в голосуванні не брала.
Прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Про порядок підписання протоколів засідань з ухваленням рішень Оргкомітету.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови Оргкомітету Ходоровський В.М., який запропонував з 

урахуванням методичних рекомендацій з діловодства протоколи засідань з 
ухваленням рішень Оргкомітету підписувати наступним чином:

Протокол підписуватиме голова Оргкомітету, секретар Оргкомітету, далі 
протокол засвідчується печаткою університету, після чого протокол 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті БДМУ в розділі «Вибори ректора».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий порядок підписання протоколів: протокол підписуватиме 

голова Оргкомітету, секретар Оргкомітету, далі протокол засвідчується печаткою 
університету, після чого протокол оприлюднюється на офіційному веб-сайті БДМУ 
в розділі «Вибори ректора».

Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:
Голову Оргкомітету Бойчука Т.М., який поінформував присутніх, що 

пунктом 5 наказу по університету від 10.12.2020 року № 444-Адм «Про організацію 
та проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету» Оргкомітету доручено 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.

ВИСТУПИЛИ:
Декан стоматологічного факультету Білоокий В.В., який запропонував 

затвердити робочу групу для розробки положень в такому складі: Семків В.Б., 
Ходоровський В.М., Ковальчук П.Є., Леонтій Т.О., Зорій Н.І., Іфтодій А.Г.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Створити робочу групу з розробки положень про порядок виборів ректора, про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора, про виборчу комісію з 
проведення виборів ректора, про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора, в такому складі: Семків В.Б., 
Ходоровський В.М., Ковальчук П.Є., Леонтій Т.О., Зорій Н.І., Іфтодій А.Г.

Доручити робочій групі до 17 грудня 2020 року розробити проекти положень, 
до 18 грудня надати їх на розгляд вченої ради університету. Перед затвердженням 
проекти положень винести на громадське обговорення.

Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ»- 0
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ


