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17 лютого 2021 року      м. Чернівці     № 8 

 
 

 

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. 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. 

13. Матяшок Анастасія – в.о. голови студентської ради. 

 



Порядок денний: 

1. Розгляд листа МОЗ України щодо кандидатур претендентів на посаду ректора 

Буковинського державного медичного університету 

2. Про місце проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 

університету. 

3. Про оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора БДМУ 

на офіційному веб-сайті університету. 

4. Про оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора БДМУ 

на зустрічі з трудовим колективом та студентами університету. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Бойчука Тараса Миколайовича – голову Оргкомітету: 

Розгляд листа МОЗ України щодо кандидатур претендентів на посаду 

ректора Буковинського державного медичного університету  

Бойчук Т.М. ознайомив членів Оргкомітету зі змістом листа МОЗ України 

від 17.02.2021 № 11.3-15/5056/2-21, згідно якого МОЗ України за результатами 

засідання комісії з проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до 

керівника закладу вищої освіти, подає кандидатури претендентів на посаду 

ректора Буковинського державного медичного університету, які відповідають 

вимогам законодавства, а саме: Андрієць О.А., Геруша І.В., Гоженка А.І., Іващука 

О.І., Тащука В.К.. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ходоровський В.М. – заступник голови Оргкомітету, який запропонував 

оприлюднити лист МОЗ України від 17.02.2021 № 11.3-15/5056/2-21 щодо 

кандидатур претендентів на посаду ректора Буковинського державного 

медичного університету на офіційному веб-сайті університету в розділі «Вибори 

ректора»  та передати копію листа голові виборчої комісії з проведення виборів 

ректора БДМУ проф. Булику Р.Є. для внесення кандидатур претендентів у 

виборчий  бюлетень.  

Леонтій Т.О. – секретар Оргкомітету, яка зазначила, що у відділі кадрів є 

інформація щодо дати народження та місця роботи (інформація, необхідна для 

внесення у виборчий бюлетень) претендентів на посаду ректора Андрієць О.А., 

Геруша І.В., Іващука О.І. та Тащука В.К., оскільки вони є шатними працівниками 

університету. Натомість немає актуальних даних претендента на посаду ректора 



БДМУ Гоженка А.І., та запропонувала звернутися до МОЗ України щодо 

отримання таких даних. 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Оприлюднити лист МОЗ України від 17.02.2021 № 11.3-15/5056/2-21 щодо 

кандидатур претендентів на посаду ректора Буковинського державного 

медичного університету на офіційному веб-сайті університету в розділі 

«Вибори ректора». 

2. Передати копію листа голові виборчої комісії з проведення виборів 

ректора БДМУ проф. Булику Р.Є. для внесення кандидатур претендентів у 

виборчий  бюлетень. 

3. Секретарю Оргкомітету Леонтій Т.О. підготувати запит до Міністерства 

охорони здоров’я України щодо одержання біографічних даних 

претендента на посаду ректора БДМУ Гоженка А.І.  

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 15  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ 

 

Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

 

Про місце проведення виборів ректора Буковинського державного 

медичного університету 

Ходоровський В.М. у своєму виступі зазначив, що відповідно до оголошення 

конкурсу на зайняття посади ректора Буковинського державного медичного 

університету, оприлюдненому на офіційному веб-сайті МОЗ України від 

07.12.2020 р., та наказу по університету від 10.12.2020 № 444-Адм «Про 

організацію та проведення виборів ректора Буковинського державного 

медичного університету» датою проведення виборів визначено 03 березня 2021 

року. Згідно Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 вибори проводяться шляхом 

таємного голосування, яке здійснюється з 9:00 до 15:00 години у приміщенні 



закладу вищої освіти. Пропонується провести вибори в лекційному залі 

навчального корпусу університету по вул. О. Богомольця, 2 (1-ий поверх). 

ВИСТУПИЛИ: 

Іфтодій Андріан Георгійович – завідувач кафедри хірургії № 2, який у своєму 

виступі зазначив, що лекційна зала навчального корпусу по вул. Богомольця,2 

відповідає всім вимогам для проведення виборів ректора Буковинського 

державного медичного університету, має достатню площу, окремі вхід та вихід, 

що забезпечить в повному обсязі проведення виборів ректора БДМУ з 

додержанням протиепідемічних норм. 

 

Інших пропозицій не надходило. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести вибори ректора Буковинського державного медичного 

університету в лекційній залі навчального корпусу університету по  

вул. О. Богомольця, 2 (1-ий поверх) 3 березня з 9:00 до 15:00 години. 

2. Виборчій комісії з проведення виборів ректора БДМУ оприлюднити 

інформацію про дату, час і місце проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету на офіційному веб-

сайті університету та дошках оголошень до 23 лютого 2021 року. 

3. Секретарю Оргкомітету Леонтій Т.О. підготувати лист до МОЗ України з 

повідомленням щодо дати, часу і місця проведення виборів. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 15  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ 
 

Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

 

Про оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора 

БДМУ на офіційному веб-сайті університету. 

 

Ходоровський В.М. наголосив, 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 № 726, та Положення про порядок виборів ректора Буковинського 



державного медичного університету, затвердженого наказом по університету від 

24.12.2020 року № 466-Адм, виборчі програми кандидатів розміщуються на 

офіційному веб-сайті Університету. Для розміщення виборчих програм 

кандидати особисто подають їх в електронному та паперовому форматах до 

організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету, до 

повноважень якого належить забезпечення розміщення виборчих програм на 

офіційному веб-сайті Університету. 

Відповідно до Положення про організаційний комітет  з проведення виборів 

ректора Буковинського державного медичного університету, затвердженого 

наказом від 24.12.2020 р. № 467-Адм, Оргкомітет отримує та розміщує виборчі 

програми кандидатів на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж за 

десять календарних днів до дати проведення виборів, але не раніше дати 

отримання офіційного листа Міністерства охорони здоров’я України із переліком 

кандидатів. 

У зв’язку з цим, пропонується рекомендувати кандидатам на посаду ректора 

БДМУ Андрієць О.А., Герушу І.В., Гоженку А.І., Іващуку О.І. та Тащуку В.К. 

особисто подати виборчі програми в електронному та паперовому форматах до 

організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету до 19 

лютого 2021 року. 

Крім того, пропонується рекомендувати кандидатам на посаду ректора 

БДМУ Андрієць О.А., Герушу І.В., Гоженку А.І., Іващуку О.І. та Тащуку В.К. 

при поданні виборчих програм надати згоду на обробку та оприлюднення 

персональних даних, а також інформацію щодо написання свого прізвища, ім’я, 

по батькові, місця роботи та посади англійською мовою.    

ВИСТУПИЛИ: 

Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету, який у своєму 

виступі підтримав пропозицію Ходоровського В.М., рекомендувати кандидатам 

на посаду ректора БДМУ Андрієць О.А., Герушу І.В., Гоженку А.І., Іващуку О.І. 

та Тащуку В.К. особисто подати виборчі програми в електронному та паперовому 

форматах до організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Університету до 19 лютого 2021 року. 

Грицюк Мар'яна Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв'язків, яка у своєму виступі підтримала пропозицію заступника 

голови Оргкомітету Ходоровського В.М. рекомендувати кандидатам на посаду 

ректора БДМУ Андрієць О.А., Герушу І.В., Гоженку А.І., Іващуку О.І. та Тащуку 

В.К. при поданні виборчих програм надати згоду на обробку та оприлюднення 

персональних даних, а також інформацію щодо написання свого прізвища, ім’я, 

по батькові, місця роботи та посади англійською мовою. 

 



Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати кандидатам на посаду ректора БДМУ Андрієць О.А.,  

Герушу І.В., Гоженку А.І., Іващуку О.І. та Тащуку В.К.: 

- особисто подати виборчі програми в електронному та паперовому 

форматах до організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Університету до 19 лютого 2021 року; 

- при поданні виборчих програм надати згоду на обробку та 

оприлюднення персональних даних, а також інформацію щодо написання свого 

прізвища, ім’я, по батькові, місця роботи та посади англійською мовою. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 15  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ 
 

Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

Про оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора 

БДМУ на зустрічі з трудовим колективом та студентами університету. 

Ходоровський В.М. у своєму виступі запропонував:  

1. Провести зустріч трудового колективу та студентів з кандидатами на 

посаду ректора БДМУ з метою оприлюднення їх виборчих програм 26 

лютого 2021 року з 14:00 години до 17:00 години. 

2. Зустріч трудового колективу та студентів з кандидатами на посаду 

ректора БДМУ провести в онлайн-форматі за допомогою платформи 

ZOOM. 

3. Визначити регламент оприлюднення виборчих програм кандидатом на 

посаду ректора БДМУ – до 15 хвилин. Запитання до усіх кандидатів, 

відповіді та обговорення – до 1 год. 45 хв.  

4. Затвердити таку послідовність та час виступу кандидатів на посаду 

ректора БДМУ (в алфавітному порядку): 

- Андрієць О.А. – 14:00-14:15 

- Геруш І.В. – 14:15-14:30 

- Гоженко А.І. – 14:30-14:45 

- Іващук О.І. – 14:45-15:00 

- Тащук В.К. – 15:00-15:15 

- запитання до кандидатів, відповіді та обговорення – 15:15-17:00. 



5. Начальнику відділу технічних засобів навчання Мельничуку О.М.: 

- провести підготовчі заходи щодо організації технічного забезпечення 

зустрічі трудового колективу та студентів з кандидатами на посаду ректора 

БДМУ до 22 лютого 2021 року; 

- оприлюднити на офіційному веб-сайті університету інформацію 

щодо часу, дати та формату проведення зустрічі колективу та студентів з 

кандидатами на посаду ректора БДМУ до 23 лютого 2021 року; 

- надати доступ до платформи ZOOM кандидатам на посаду ректора 

БДМУ, кафедрам, структурним підрозділам, виборним представникам з 

числа студентів та штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, до 24 лютого 2021 року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зорій Ніна Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та 

виховання, яка запропонувала ухвалити зазначений Ходоровським В.М. порядок 

проведення онлайн-зустрічі кандидатів на посаду ректора з трудовим колективом 

та студентами, а також послідовність виступу та регламент; оприлюднити на 

офіційному веб-сайті університету інформацію щодо часу, дати та формату 

проведення зустрічі колективу та студентів з кандидатами на посаду ректора 

БДМУ до 23 лютого 2021 року;  надати доступ до платформи ZOOM кандидатам 

на посаду ректора БДМУ, кафедрам, структурним підрозділам, виборним 

представникам з числа студентів та штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, до 24 лютого 2021 року. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести зустріч трудового колективу та студентів з кандидатами на 

посаду ректора БДМУ з метою оприлюднення їх виборчих програм 26 

лютого 2021 року з 14 години до 17 години. 

2. Зустріч трудового колективу та студентів з кандидатами на посаду 

ректора БДМУ провести в онлайн-форматі за допомогою платформи 

ZOOM. 

3. Визначити регламент оприлюднення виборчих програм кандидатом на 

посаду ректора БДМУ – до 15 хвилин. Запитання до усіх кандидатів, 

відповіді та обговорення – до 1 год. 45 хв.  

4. Затвердити таку послідовність та час виступу кандидатів на посаду 

ректора БДМУ (в алфавітному порядку): 

- Андрієць О.А. – 14:00-14:15 

- Геруш І.В. – 14:15-14:30 




