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19 січня 2021 року м. Чернівці №3

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. Москалюк Василь Деонізійович - декан медичного факультету № 1;
7. Остафійчук Алла Володимирівна - головний бухгалтер;
8. Пашковський Валерій Мелетійович - завідувач кафедри нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка;
9. Семків Вадим Богданович - провідний юрисконсульт;
10. Скринчук Петро Корнилійович - заступник ректора з адміністративно- 

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

сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення.

Відсутні з поважних причин:
1. Савка Іван Григорович - декан медичного факультету № 3;
2. Матяшок Анастасія - в.о. голови студентської ради.

Порядок денний:

1. Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Б ДМУ.

2. Про делегування повноважень голови та секретаря організаційного комітету з 
проведення виборів ректора БДМУ.

3. Про визначення загальної кількості наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних штатних працівників, які братимуть участь у виборах ректора



БДМУ та загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах 
ректора БДМУ.

4. Про визначення кількості виборних представників з числа студентів БДМУ та 
кількості виборних представників з числа працівників БДМУ, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам.

5. Поточні питання.

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

Про розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з проведення 
виборів ректора БДМУ.

Прізвище, ім’я, по батькові Основні обов’язки

Бойчук Т.М., 
голова Оргкомітету

Організація роботи Оргкомітету, контроль за 
своєчасним та якісним виконанням членами 
комітету покладених на них завдань

Ходоровський В.М., 
заступник голови Оргкомітету

Забезпечення організаційної роботи 
Оргкомітету, виконання обов’язків голови у разі 
його відсутності, тощо.
Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення оперативного 
зв’язку з виборцями.
Оперативне оприлюднення інформації про хід 
підготовки виборів на офіційному веб-сайті.

Леонтій Т.О., 
секретар Оргкомітету

Організаційно-технічне забезпечення засідань 
Оргкомітету, підготовка необхідних матеріалів і 
оформлення протоколів засідань, ведення 
діловодства, в тому числі стосовно заяв та скарг, 
що подали кандидати на посаду ректора БДМУ, 
спостерігачі, а також рішень, прийнятих за 
результатами їх розгляду.
Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення оперативного 
зв’язку з виборцями.



Зорій Н.І.

Організаційна та методична допомога 
студентському самоврядуванню у заходах, 
пов’язаних з проведенням виборів ректора 
Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності — забезпечення оперативного 
зв’язку з виборцями.

Москалюк В.Д.
Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 
проведенням виборів ректора, серед контингенту 
вітчизняних студентів

Білоокий В.В.
Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 
проведенням виборів ректора, серед контингенту 
вітчизняних студентів

Савка І.Г.
Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 
проведенням виборів ректора, серед контингенту 
іноземних студентів

Грицюк М.І.
Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 
проведенням виборів ректора, серед контингенту 
іноземних студентів

Скринчук П.К.

Матеріально-технічне забезпечення підготовки 
до виборів ректора та питання безпеки. 
Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників 
університету, які не є науковими, науково— 
педагогічними і педагогічними працівниками

Пашковський В.М.
Забезпечення акредитації та супровід організації 
роботи спостерігачів від кандидатів, 
громадських спостерігачів, представників ЗМІ.

Іфтодій А.Г.

Забезпечення розгляду на засіданні письмових 
звернень учасників виборчого процесу (заяви, 
пропозиції, скарги, клопотання) з питань, щодо 
яких Оргкомітет повинен приймати рішення

Ковальчук П.Є.

Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників 
університету, які не є науковими, науково— 
педагогічними і педагогічними працівниками. 
Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності — забезпечення оперативного 
зв’язку з виборцями.



Остафійчук А.В.

Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників 
університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками

Семків В.Б. Юридичний супровід діяльності Оргкомітету

Матяшок А.А.
Супровід організаційних заходів, пов'язаних з 
проведенням виборів ректора, серед контингенту 
вітчизняних та іноземних студентів

ВИСТУПИЛИ:
Іфтодій Андріан Георгійович - завідувач кафедри хірургії № 2, який 
запропонував затвердити оголошений розподіл обов’язків між членами 
організаційного комітету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити розподіл основних обов’язків між членами організаційного комітету 
з проведення виборів ректора ВДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

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

Про делегування повноважень голови та секретаря організаційного 
комітету з проведення виборів ректора БДМУ.

ВИСТУПИЛИ:
Грицюк Мар’яна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв'язків, яка в своєму виступі зазначила, що для забезпечення 
оперативної роботи Оргкомітету в повному об’ємі, у разі відсутності Голови 
Оргкомітету його повноваження необхідно делегувати заступнику голови 
Оргкомітету, а повноваження Секретаря Оргкомітету іншому члену Оргкомітету.



Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
З метою забезпечення оперативної роботи Організаційного комітету на час 

відсутності голови Організаційного комітету делегувати його повноваження 
заступнику голови Організаційного комітету, а на час відсутності секретаря 
Організаційного комітету - делегувати його повноваження іншим членам 
Організаційного комітету.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

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

Про визначення загальної кількості наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних штатних працівників, які братимуть участь у виборах ректора 
БДМУ та загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах 
ректора БДМУ.

Бойчук Т.М. повідомив, що відповідно до наказу по університету від 
10.12.2020 року № 444-Адм «Про організацію та проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету» 15 січня 2021 року 
начальник відділу кадрів Леонтій Т.О. передала в Організаційний комітет 
алфавітний список штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників БДМУ станом на 01 січня 2021 року у кількості 669 осіб, та 
інформацію щодо чисельного складу інших штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (680 осіб, в 
т.ч. 10 осіб - студенти БДМУ денної форми навчання).

Начальник навчального відділу Ходоровський В.М. 15 січня 2021 року 
передав в Організаційний комітет інформацію щодо чисельного складу студентів 
денної форми навчання по факультетах та курсах навчання, який налічує станом 
на 01 січня 2021 року 5143 особи.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
Буковинського державного медичного університету, Положення про порядок 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету, 
затвердженого наказом по університету від 24.12.2020 № 466-Адм, загальна 
кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних 



працівників закладу вищої освіти повинна становити не менше 75 відсотків 
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.

Виходячи з кількості штатних наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників ВДМУ (669 осіб) пропонується визначити загальну 
кількість осіб, які мають право брати участь у виборах ректора ВДМУ, на рівні 
884 осіб. Таким чином, представництво штатних наукових, науково-педагогічних 
і педагогічних працівників ВДМУ становитиме 75,86% від загальної кількості 
осіб, які мають право брати участь у виборах.

ВИСТУПИЛИ:
Ковальчук Петро Євгенович - голова профспілкового комітету, який 
запропонував схвалити кількість наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних штатних працівників, які братимуть участь у виборах ректора 
ВДМУ на рівні 669 осіб, та загальної кількості осіб, які мають право брати участь 
у виборах ректора ВДМУ на рівні 884 осіб.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити загальну кількість штатних наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників ВДМУ, які мають право брати участь у виборах 
ректора ВДМУ, на рівні 669 осіб.

2. Затвердити загальну кількість осіб, які мають право брати участь у виборах 
ректора ВДМУ, на рівні 884 осіб.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.

Прийнято одноголосно.

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

Про визначення кількості виборних представників з числа студентів БДМУ 
та кількості виборних представників з числа працівників БДМУ, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам.

Бойчук Т.М. повідомив, що відповідно до статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту», Статуту Буковинського державного медичного університету, 



Положення про порядок виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету, затвердженого наказом по університету від 24.12.2020 № 466-Адм:

- кількість виборних представників з числа студентів БДМУ повинна 
становити не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у 
виборах.

- кількість виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам БДМУ 
повинна становити до 10 відсотків, осіб, які мають право брати участь у 
виборах.

Виходячи з загальної осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 
БДМУ (884 особи) пропонується визначити:

- кількість виборних представників з числа студентів БДМУ - 135 осіб, що 
становитиме 15,27 % від загальної кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах ректора БДМУ.

- кількість виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам БДМУ 
- 80 осіб, що становитиме 9,05% від загальної кількості осіб, які мають 
право брати участь у виборах ректора БДМУ.

ВИСТУПИЛИ:
Зорій Ніна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, 
яка в своєму виступі запропонувала затвердити кількість виборних представників 
з числа студентів БДМУ, які мають право брати участь у виборах ректора БДМУ 
на рівні 135 осіб.

Ковальчук Петро Євгенович - голова профспілкового комітету, який 
запропонував затвердити кількість виборних представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівникам БДМУ і мають право брати участь у виборах ректора БДМУ на рівні 
80 осіб.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити кількість виборних представників з числа студентів БДМУ, які 
мають право брати участь у виборах ректора БДМУ - 135 осіб.

2. Затвердити кількість виборних представників з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівникам БДМУ 
і мають право брати участь у виборах ректора БДМУ - 80 осіб.



Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

Інформація про кількісний та якісний склад осіб, 
які мають право брати участь у виборах ректора БДМУ

Штатні наукові, 
науково- 

педагогічні і 
педагогічні 
працівники

Штатні 
працівники, 

які не є науковими, 
науково- 

педагогічними та 
педагогічними 
працівникам

Студенти

Загальна кількість 
осіб, які мають 

право брати участь 
у виборах

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб %

669 75,68 80 9,05 135 15,27 884 100,0

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

Поточні питання

Бойчук Т.М. повідомив, що відповідно до наказу по університету від 
10.12.2020 року № 444-Адм «Про організацію та проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету» Оргкомітету доручено 
розробити та до 01 лютого 2021 року оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Університету:
- Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора БДМУ;
- Порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора БДМУ;
- Порядок акредитації засобів масової інформації на виборах ректора БДМУ;
- Перелік документів, що посвідчують особу виборця у день проведення 

виборів ректора БДМУ.

Пропонується створити робочу групу з розробки зазначених документів, в такому 
складі: Семків В.Б., Пашковський В.М., Ходоровський В.М., Іфтодій А.Г., 
Леонтій Т.О.

ВИСТУПИЛИ:
Білоокий В'ячеслав Васильович - декан стоматологічного факультету, який 
запропонував затвердити склад робочої групи в складі: Семків В.Б., 



Папіковський В.М., Ходоровський В.М., Іфтодій А.Г., Леонтій Т.О. для робота 
над вищезазначеними документами та винести проекти положень про порядок 
організації робота спостерігачів на виборах ректора БДМУ, порядок акредитації 
громадських спостерігачів на виборах ректора БДМУ, порядок акредитації 
засобів масової інформації на виборах ректора БДМУ, перелік документів, що 
посвідчують особу виборця у день проведення виборів ректора БДМУ на розгляд 
Організаційного комітету до 27 січня 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
1. Створити робочу групу з розробки порядку організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора БДМУ, порядку акредитації громадських спостерігачів на 
виборах ректора БДМУ, порядку акредитації засобів масової інформації на 
виборах ректора БДМУ, переліку документів, що посвідчують особу виборця 
у день проведення виборів ректора БДМУ, у складі: Семків В.Б., Пашковський 
В.М., Ходоровський В.М., Іфтодій А.Г., Леонтій Т.О.

2. Доручити робочій групі до 27 січня 2021 року розробити проекти положень та 
винести їх на розгляд Організаційного комітету.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ»- о 
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно

Секретар Оргкомітет;

Голова Оргкомітету Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ


