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Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету (далі – Оргкомітет). 

 

Заступник голови  Оргкомітету – Ходоровський Володимир Михайлович; 

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. Матяшок Анастасія Анатоліївна – в.о. голови студентської ради; 

7. Москалюк Василь Деонізійович – декан медичного факультету № 1; 

8. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер; 

9. Пашковський Валерій Мелетійович – завідувач кафедри нервових хвороб, 

психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка; 

10. Савка Іван Григорович – декан медичного факультету № 3; 

11. Семків Вадим Богданович – провідний юрисконсульт; 

12. Скринчук Петро Корнилійович – заступник ректора з адміністративно-

господарської роботи; 

 

Відсутні з поважних причин: 

 

1. Бойчук Тарас Миколайович – голова Оргкомітету. 



 

Порядок денний: 

 

1. Про перебіг 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. 

 

2. Про перебіг виборів з обрання виборних представників  з числа студентів для 

участі у виборах ректора БДМУ. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ковальчука Петра Євгеновича – голову профспілкового комітету: 

Про перебіг 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. 

Ковальчук П.Є. поінформував присутніх, що відповідно до Положення про 

порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора БДМУ, а також 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, затвердженого рішенням Оргкомітету від 

27.01.2021 року (протокол № 5), у період 02 лютого – 11 лютого 2021 року 

проведені збори груп структурних підрозділів БДМУ. 

При проведені зборів було забезпечено дотримання вимог Положення про 

порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 

ректора БДМУ, а також протиепідемічних заходів. Учасники зборів кожної групи 

структурних підрозділів відкритим голосуванням обирали головуючого, 

секретаря, лічильну комісію та вносили кандидатури у виборні представники. На 

підставі рішення зборів представники Організаційного комітету вносили до 

бюлетеню кандидатів та забезпечували друк бюлетенів у кількості, яка  

відповідала кількості учасників, присутніх на зборах. Бюлетені засвідчувалися 

підписами головуючого на зборах та секретаря зборів і скріплювалися печаткою 

відділу кадрів, після чого проводилося таємне голосування. 



Всього згідно квоти було обрано 80 виборних представника з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора БДМУ. Уся робоча документація 

зборів (протоколи, списки реєстрації, відомості отримання бюлетеня та бюлетені) 

оформлені належним чином та передані заступнику голови Оргкомітету 

Ходоровському В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер, яка зазначила, що 

скарг та пропозицій щодо 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 не надходило. 

Остафійчук А.В. запропонувала затвердити результати обрання  виборних 

представника з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 

БДМУ. 

 

Скринчук Петра Корнилійович – заступник ректора з адміністративно-

господарської роботи, який зазначив, що скарг та пропозицій щодо 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 не надходило. 

Скринчук П.К. запропонував затвердити результати обрання  виборних 

представника 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 результати обрання  виборних представника з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора БДМУ. 

 



Результати голосування: 

“ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 
 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Зорій Ніну Іванівну – проректора з науково-педагогічної роботи та 

виховання: 

Про перебіг виборів з обрання виборних представників  з числа 

студентів для участі у виборах ректора БДМУ. 

Зорій Н.І. поінформувала про перебіг виборів з обрання виборних 

представників  з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ. Відповідно 

до затвердженого рішенням Оргкомітету від 27.01.2021 року (протокол № 5) 

графіку проведення прямих таємних виборів з обрання виборних представників 

з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ 04 лютого 2021 року 

проведено вибори серед студентів медичного факультету № 4 (вітчизняні 

студенти) та фахового коледжу БДМУ, 11 лютого 2021 року – серед студентів 

фармацевтичного факультету. Вибори серед студентів інших факультетів 

(медичний № 1, медичний № 2, медичний № 3, медичний № 4 (іноземні студенти) 

та стоматологічний) відповідно до графіку повинні відбутися 15-16 лютого 2021 

року. Під час проведення виборів було забезпечено дотримання вимог Правил 

проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування БДМУ та протиепідемічних заходів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Матяшок Анастасія Анатоліївна – в.о. голови студентської ради, яка 

зазначила, що скарг та пропозицій щодо перебігу виборів з обрання виборних 

представників  з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ  не 

надходило. 

Матяшок А.А.  запропонувала прийняти до відома інформацію Зорій Н.І. 
 

Ходоровський Володимир Михайлович – заступник голови Оргкомітету, 

який запропонував взяти до відома інформацію про перебіг виборів з обрання 

виборних представників  з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ. 

Студентській раді забезпечити проведення виборів з обрання виборних 



представників з числа студентів Університету згідно затвердженого графіку та 
передати Оргкомітету загальний список виборних представників з числа 
студентів Університету до 19 лютого 2021 року.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію про перебіг виборів з обрання виборних 

представників з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ.
2. Студентській раді забезпечити проведення виборів з обрання виборних 

представників з числа студентів Університету згідно затвердженого 
графіку та передати Оргкомітету загальний список виборних 
представників з числа студентів Університету до 19 лютого 2021 року.

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

Секретар Оргкомітету

лодимирЗаступник голови лодимир ХОДОРОВСЬКИЙ

^Тетяна ЛЕОНТІИ


