
ПРОТОКОЛ

17 грудня 2020 року м.Чернівці № 2

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету (далі - Оргкомітет).

Голова - Бойчук Тарас Миколайович;
Секретар - Леонтій Тетяна Олексіївна.

Присутні:
1. Білоокий В'ячеслав Васильович - декан стоматологічного факультету;
2. Грицюк Мар'яна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та 

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

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

господарської роботи;
10. 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.

Порядок денний:

1. Розгляд проекту Положення про порядок виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету;

2. Розгляд проекту Положення про Організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету;

3. Розгляд проекту Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Буковинського державного медичного університету;



4. Розгляд проекту Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету.

1. СЛУХАЛИ:
Голову Оргкомітету Бойчука Т.М.:

Про розгляд проекту Положення про порядок виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету.

ВИСТУПИЛИ:

Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт, який в своєму виступі 
наголосив, що проект Положення відповідає вимогам чинного законодавства.

Заступник голови Оргкомітету Ходоровський В.М.: який зазначив, що 
Положення про порядок виборів ректора Університету відповідає чинному 
законодавству. Запропонував схвалити проект даного Положення та подати його 
на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про порядок виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету та подати його на розгляд Вченої ради 
університету.

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

2. СЛУХАЛИ:
Голову Оргкомітету Бойчука Т.М.:
Про розгляд проекту Положення про Організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету.

ВИСТУПИЛИ:
Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт, який в своєму виступі 
наголосив, що проект Положення відповідає вимогам чинного законодавства.



Грицюк Мар’яна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв'язків: яка в своєму виступі запропонувала схвалити проект 
даного Положення, як таке що відповідає вимогам чинного законодавства та 
подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Схвалити проект Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Буковинського державного медичного університету та подати 
його на розгляд Вченої ради.

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

3. СЛУХАЛИ:
Голову Оргкомітету Бойчука Т.М.:

Про розгляд проекту Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Буковинського державного медичного університету

ВИСТУПИЛИ:
Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт, який в своєму виступі 
наголосив, що проект Положення відповідає вимогам чинного законодавства.

Завідувач кафедри хірургії № 2 Іфтодій А.Г. який запропонував схвалити 
проект даного Положення, як таке, що відповідає вимогам чинного законодавства 
та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Буковинського державного медичного університету та подати його на 
розгляд Вченої ради університету.

Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ» - о



«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Голову Оргкомітету Бойчука Т.М.:
Про розгляд проекту Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету.

ВИСТУПИЛИ:
Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт, який в своєму виступі 
наголосив, що проект Положення відповідає вимогам чинного законодавства.

Голова профспілкового комітету Ковальчук П.Є. в своєму виступі 
запропонував схвалити проект даного Положення, як таке що відповідає вимогам 
чинного законодавства та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету та подати його на розгляд Вченої ради 
університету.

Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ» - о

Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ

«УТРИМАВСЯ»
Прийнято одногдаесйЪЙ^^Ь,*

Голова OpiKOMfj^

Секретар Оргкомі


