
ПРОТОКОЛ

27 січня 2021 року м. Чернівці № 5

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Буковинського 

державного медичного університету (далі - Оргкомітет).

Голова - Бойчук Тарас Миколайович;

Секретар - Леонтій Тетяна Олексіївна.

Присутні:

1. Білоокий Вячеслав 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. 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, заступник голови Оргкомітету.

Відсутні з поважних причин:

1. Матяшок Анастасія - в.о. голови студентської ради.



Порядок денний:

1. Затвердження Порядку організації роботи спостерігачів від кандидатів на 
виборах ректора Буковинського державного медичного університету.

2. Затвердження Порядку акредитації та організації роботи громадських 
спостерігачів на виборах ректора Буковинського державного медичного 
університету.

3. Затвердження Порядку акредитації засобів масової інформації на виборах 
ректора Буковинського державного медичного університету.

4. Затвердження Переліку документів, що посвідчують особу виборця у день 
проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету.

5. Затвердження Графіку проведення зборів груп структурних підрозділів 
БДМУ щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
для участі у виборах ректора БДМУ.

6. Затвердження Графіку проведення виборів з обрання виборних 
представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

7. Поточні питання.

1. СЛУХАЛИ:
Іфтодія Андріана Георгійовича - завідувача кафедри хірургії № 2:

Про затвердження Порядку організації роботи спостерігачів від 
кандидатів на виборах ректора Буковинського державного медичного 
університету (Порядок додається).

ВИСТУПИЛИ:

Грицюк Мар’яна Іванівна - проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, яка запропонувала затвердити Порядок організації 
роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Порядок організації роботи спостерігачів від кандидатів на 

виборах ректора Буковинського державного медичного університету.



Результати голосування:
“ЗА» - 14
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Пашковського Валерія Мелетійовича - завідувача кафедри нервових 
хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка:

Про затвердження Порядку акредитації та організації роботи 
громадських спостерігачів на виборах ректора Буковинського державного 
медичного університету {Порядок додається}.

ВИСТУПИЛИ:

Остафійчук Алла Володимирівна - головний бухгалтер, яка 
запропонувала затвердити Порядок акредитації та організації роботи 
громадських спостерігачів на виборах ректора Буковинського державного 
медичного університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити Порядок акредитації та організації роботи громадських 

спостерігачів на виборах ректора Буковинського державного медичного 
університету.

Результати голосування:
“ЗА» - 14
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:
Ходоровського Володимира Михайловича - начальника навчального 
відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, заступника голови Оргкомітету:



Про затвердження Порядку акредитації засобів масової інформації на 
виборах ректора Буковинського державного медичного університету 
{Порядок додається).

ВИСТУПИЛИ:

Білоокий В’ячеслав Васильович - декан стоматологічного факультету, 
який запропонував затвердити Порядок акредитації засобів масової інформації на 
виборах ректора Буковинського державного медичного університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Порядок акредитації засобів масової інформації на виборах 
ректора Буковинського державного медичного університету.

Результати голосування:
“ЗА» - 14
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.

Прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Семківа Вадима Богдановича - провідного юрисконсульта:

Про затвердження Переліку документів, що посвідчують особу виборця 
у день проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету {Перелік додається).

ВИСТУПИЛИ:

Ковальчук Петро Євгенович - голова профспілкового комітету, який 
запропонував затвердити Перелік документів, що посвідчують особу виборця у 
день проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Перелік документів, що посвідчують особу виборця у день 
проведення виборів ректора Буковинського державного медичного університету.



Результати голосування:
“ЗА» - 14
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:
Ходоровського Володимира Михайловича - начальника навчального 

відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, заступника голови Оргкомітету:

Про затвердження Графіку проведення зборів груп структурних 
підрозділів БДМУ щодо обрання виборних представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора БДМУ.

Ходоровський В.М. запропонував наступний Графік проведення зборів 
груп структурних підрозділів БДМУ щодо обрання виборних представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками для участі у виборах ректора БДМУ:

Місце проведення зборів - Палац культури та відпочинку «Академічний»
(вул. Шіллера, 11)

Група структурних 
підрозділів

Дата і початок 
проведення зборів

Відповідальний 
член Оргкомітету

Група № 1 03 лютого
14:30 Ковальчук П.Є.

Група № 2 02 лютого
14:30

Ковальчук П.Є., 
Ходоровський В.М.

Група № 3 01 лютого
14:30

Остафійчук А.В., 
Ходоровський В.М.

Група № 4 04 лютого
14:30 Скринчук П.К.

Група № 5 05 лютого
12:00 Скринчук П.К.

Група № 6 09 лютого 
14:30 Скринчук П.К.

Група № 7 11 лютого 
14:30 Скринчук П.К.

Група № 8 08 лютого
14:30 Ковальчук П.Є.

Група № 9 10 лютого
14:30 Ковальчук П.Є.



ВИСТУПИЛИ:

Савка Іван Григорович - декан медичного факультету №3, який 
запропонував затвердити Графік проведення зборів груп структурних підрозділів 
БДМУ щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для 
участі у виборах ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Графік проведення зборів груп структурних підрозділів БДМУ 
щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у 
виборах ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 14
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ
Зорій Ніну Іванівну - проректора з науково-педагогічної роботи та 

виховання:
Про затвердження Графіку проведення виборів з обрання виборних 

представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

Зорій Н.І. запропонувала наступний Графік проведення прямих таємних 
виборів з обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора БДМУ:

Факультет К-сть 
студентів Дата Місце проведення

Медичний факультет № 1 1023 15 лютого Навчальний корпус 
по вул. Богомольця, 2

Медичний факультет № 2 911 16 лютого Навчальний корпус 
по вул. Богомольця, 2



Медичний факультет № 3 1632
16 лютого

Гуртожиток № 2 
(вул. Чорноморська, 

15 А),
Гуртожиток № 5 

(вул. Чернігівська, 1)
Медичний факультет № 4 
(іноземні студенти) 371

Фармацевтичний 
факультет 338 11 лютого Навчальний корпус 

по вул. Богомольця, 2

Стоматологічний 
факультет 369 15 лютого Навчальний корпус 

по вул. М.Вовчка, 2

Медичний факультет № 4 
(вітчизняні студенти) 155

04 лютого Навчальний корпус

Фаховий коледж 344
по вул. Богомольця, 2

ВИСТУПИЛИ:

Скринчук Петро Корнилійович - заступник ректора з адміністративно- 
господарської роботи, який запропонував затвердити Графік проведення 
прямих таємних виборів з обрання виборних представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Графік проведення виборів з обрання виборних представників з 
числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 14
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ:
Поточні питання



ВИСТУПИЛИ:
7.1. Іфтодій Андріан Георгійович - завідувач кафедри хірургії № 2, який 

запропонував організувати охорону приміщення, в якому буде проводитися 
голосування з виборів ректора БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Доручити заступнику ректора з АГР Скринчуку П.К. вивчити питання щодо 
укладання договору про надання послуг з охорони приміщення, в якому буде 
проводитися голосування з проведення виборів ректора 03 березня 2021 року.

Результати голосування:
«ЗА» - 14
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

7.2. Ходоровський Володимир Михайлович - начальник навчального 
відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно- 
аналітичного забезпечення, заступник голови Оргкомітету, який зазначив, 
що в протоколі від 22 січня 2021 року № 4 в першому питанні була допущена 
технічна помилка щодо кількості студентів денної форми навчання медичного 
факультету № 4 та стоматологічного факультету. У зв’язку з цим, 
запропонував Таблицю 1 викласти в такій редакції:

Таблиця 1
Чисельний склад квот виборних представників з числа студентів 

БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів з 
обрання виборних представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора БДМУ

Факультет
К-сть студентів 

станом на 
01.01.2021 р.

Розрахунок квот Квота

Медичний факультет № 1 1023 1023 х 2,6% = 26,598 27

Медичний факультет № 2 911 911 х 2,6% = 23,686 24

Медичний факультет № 3 1632 1632x2,6% = 42,432 42

Медичний факультет № 4 526 526x2,6%= 13,676 14



Фармацевтичний факультет 338 338 х 2,6% = 8,788 9
Стоматологічний факультет 369 369 х 2,6%= 9,594 10

Фаховий коледж 344 344 х 2,6% = 8,944 9
Разом 5143 135

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Таблицю 1. Чисельний склад квот виборних представників з 
числа студентів БДМУ між факультетами для організації прямих таємних виборів 
з обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
БДМУ в запропонованій редакції.

Результати голосування:
«ЗА» - 14
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

7.3. Ходоровський Володимир Михайлович - начальник навчального відділу 
з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, заступник голови Оргкомітету, який наголосив на 
необхідності розробки наказу про забезпечення протиепідемічних заходів 
безпеки під час голосування з виборів ректора БДМУ.

ВИСТУПИЛИ:
Москалюк Василь Деонізійович - декан медичного факультету № 1, який 
запропонував доручити Іфтодію А.Г. - завідувачу кафедри хірургії № 2, 
розробку проекту наказу по БДМУ про забезпечення протиепідемічних 
заходів у приміщенні, де буде проводитися голосування з виборів ректора 
БДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Доручити Іфтодію А.Г. - завідувачу кафедри хірургії № 2, розробити проект 
наказу про забезпечення протиепідемічних заходів у приміщенні, де буде 
проводитися голосування з виборів ректора БДМУ.



Результати голосування:
«ЗА» - 14
«ПРОТИ»- 0
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

7.4. Леонтій Тетяна Олексіївна - начальник відділу кадрів, секретар 
Оргкомітету, яка повідомила, що чисельний склад штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ 
був затверджений станом на 01 січня 2021 року. У зв’язку з кадровими змінами, 
які відбулися упродовж січня 2021 року, необхідно підготувати та затвердити 
на наступному засіданні Оргкомітету остаточний чисельний склад, а також 
список штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і 
педагогічними працівниками БДМУ.
Леонтій Т.О. запропонувала наступне засідання Оргкомітету провести 29 січня 
2021 року.

ВИСТУПИЛИ:

Ходоровський В.М. - начальник навчального відділу з сектором 
моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення, 
заступник голови Оргкомітету, який запропонував затвердити списки станом 
на 29 січня 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Доручити начальнику відділу кадрів Леонтій Т.О. підготувати остаточний 

список штатних працівників, які не є науковими і науково-педагогічними, 
педагогічними працівниками БДМУ (станом на 29.01.2021) для його 
затвердження на засіданні Оргкомітету 29 січня 2021 року (о 13.00)

Результати голосування:
«ЗА» - 14

Секретар Оргкомітету

«ПРОТИ» - 0 
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

Голова Оргкомітету Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ


