
ПРОТОКОЛ  

 
 

19 лютого 2021 року      м. Чернівці     № 9 

 
 

 

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. Москалюк Василь Деонізійович – декан медичного факультету № 1; 

6. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер; 

7. Пашковський Валерій Мелетійович – завідувач кафедри нервових хвороб, 

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

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

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, заступник голови Оргкомітету. 

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

 

 

Відсутні з поважних причин 

1. Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету;  



Порядок денний: 

1. Про розгляд звернення кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука О.І. 

2. Про затвердження списку виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для участі у виборах ректора БДМУ. 

3. Про затвердження списку виборних представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора БДМУ. 

4. Про підготовку остаточного списку виборців з числа штатних наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників БДМУ. 

5. Про хід подання кандидатами на посаду ректора БДМУ виборчих 

програм до Оргкомітету. 
6. Поточні питання 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд звернення кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука О.І.  

Голова Оргкомітету Бойчук Т.М. звернувся з пропозицією розглянути питання 

без його присутності задля забезпечення об’єктивності розгляду.  

Під час розгляду даного питання Голова Оргкомітету Бойчук Т.М. не був 

присутнім на засіданні. 

Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу 

з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 

забезпечення, заступник голови Оргкомітету: 

Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що 18.02.2021 р. до 

Оргкомітету надійшло звернення від кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука 

О.І.  Кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука О.І. була поінформовано про 

те, що його звернення буде розглянуте на засіданні Оргкомітету 19 лютого 2021 

року і запропоновано провести розгляд в його присутності. Від пропозиції бути 

особисто присутнім на засіданні Оргкомітету під час розгляду звернення 

кандидат на посаду ректора БДМУ Іващук О.І. відмовився.  

Ходоровський В.М. ознайомив членів Оргкомітету зі змістом звернення 

кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука О.І. від 18.02.2021 року (текст 

звернення  викладається в оригіналі): 

1. Надсилаю для оприлюднення програму претендента О.І.Іващука для 

розміщення на офіційному сайті університету, а також інших відкритих ресурсах 

БДМУ, що будуть використовуватися всіма претендентами (на 6 аркушах та на 

електронному носії). 



2. Пропоную наступний порядок організації проведення передвиборчої 

компанії серед претендентів. 

Окрім проведення особистих зустрічей претендентів з працівниками та 

здобувачами освіти університету вважаю за необхідне організувати дебати 

претендентів за участю колективу БДМУ у наступному форматі (on-line): 

 Виступ претендентів за абетковим порядком прізвища претендента; 

 Представлення програми претендентом до 5 хвилин; 

 Відповідь на запитання інших претендентів (по 2 запитання від кожного 

претендента); 

 Відповідь на запитання членів колективу, студентів тощо (по 5 запитань до 

кожного претендента). 

3. Прошу змінити голову оргкомітету проф. Бойчука Т.М., оскільки він, 

будучи на той час ректором БДМУ, публічно підтримав кандидатури проф. 

Тащука В.К., доц. Геруша І.В. на спільному засідання Вченої ради університету 

та Конференції трудового колективу від 31 серпня 2020 року, що може свідчити 

про упередженість голови оргкомітету, вплинути на вільне волевиявлення 

виборців, а також ставить в нерівні умови інших претендентів на посаду ректора. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Іфтодій Андріан Георгійович – завідувач кафедри хірургії № 2, який 

запропонував взяти до відома звернення кандидата на посаду ректора  Іващука 

О.І. та оприлюднити програму Іващука О.І. на офіційному веб-сайті університету 

у встановлений термін. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти програму кандидата на посаду ректора БДМУ та оприлюднити її на 

офіційному веб-сайті БДМУ у вставлений термін. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

Москалюк Василь Деонізійович – декан медичного факультету № 1, який 

зазначив, що на попередньому засіданні  Організаційного комітету від 17.02.2021 

року (протокол №8) затверджено дату, час, формат та регламент зустрічі 

трудового колективу та студентів з кандидатами на посаду ректора БДМУ з 

метою оприлюднення їх виборчих програм. У зв’язку з цим запропонував дату, 



час, формат та регламент зустрічі трудового колективу та студентів з 

кандидатами на посаду ректора БДМУ з метою оприлюднення їх виборчих 

програм залишити без змін. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Дату, час, формат та регламент зустрічі трудового колективу та студентів з 

кандидатами на посаду ректора БДМУ з метою оприлюднення їх виборчих 

програм, затверджених рішенням Оргкомітету від 17.02.2021 року (протокол № 

8), залишити без змін. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Семків Вадим Богданович – провідний юрисконсульт, Грицюк Мар'яна 

Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків; 

Іфтодій Андріан Георгійович – завідувач кафедри хірургії № 2; Савка Іван 

Григорович – декан медичного факультету № 3, які у своїх виступах зазначили, 

що правові підстави щодо зміни голови оргкомітету проф. Бойчука Т.М. 

відсутні, оскільки станом на 31 серпня 2020 року: 

- не був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади ректора БДМУ;  

- не були зареєстровані кандидати на посаду ректора БДМУ; 

- не був створений організаційного комітет з проведення виборів ректора 

БДМУ; 

- Бойчук Т.М. не був обраний головою організаційного комітету з 

проведення виборів ректора БДМУ, тому «вплинути на вільне волевиявлення 

виборців, а також поставити в нерівні умови інших претендентів на посаду 

ректора» не міг.  

Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу 

з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 

забезпечення, заступник голови Оргкомітету, запропонував винести на розгляд 

питання щодо зміни голови оргкомітету проф. Бойчука Т.М. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 0  

«ПРОТИ» - 13  



«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Не прийнято. 

 

Після розгляду питання Голова Оргкомітету Бойчук Т.М. повернувся та 

продовжив засідання Оргкомітету.  

2. СЛУХАЛИ 

Леонтій Т.О. – секретаря Оргкомітету: 

Про затвердження списку виборних представників з числа 

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

педагогічними працівниками для участі у виборах ректора БДМУ. 

Леонтій Т.О. у своєму виступі зазначила, що Оргкомітет (протокол від 19 

січня 2021 року № 3) визначив кількість виборних представників з числа штатних 

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

працівникам БДМУ – 80 осіб. Також зазначила, що Оргкомітетом (протоколом 

від 22 січня 2021 року № 4) були затверджені групи структурних підрозділів для 

проведення зборів штатних працівників, які не є науковими і науково-

педагогічними, педагогічними працівниками БДМУ, для обрання виборних 

представників у межах зазначених груп структурних підрозділів для участі у 

виборах ректора БДМУ, на підставі чого (протокол від 27 січня 2021 року №5) 

був затверджений графік проведення зборів груп структурних підрозділів БДМУ 

щодо обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками участі у 

виборах ректора БДМУ. 

Леонтій Т.О. повідомила, що збори проводились за визначеним графіком з 

01 лютого по 11 лютого 2021 року. Збори були проведені на належному рівні, у 

заплановані строки, прозоро, з дотриманням всіх вимог «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 протиепідемічних 

заходів. 

Таким чином, виборчий процес по обранню кандидатів для участі у виборах 

ректора Буковинського державного медичного університету з числа  штатних 

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

працівниками  завершено з дотриманням всіх вимог та положень. 

Леонтій Т.О. запропонувала затвердити Список виборних представників з 

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

педагогічними працівниками для участі у виборах ректора БДМУ, до якого 

включено 80 осіб. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Скринчук Петро Корнилійович – заступник ректора з адміністративно-

господарської роботи, відповідальний член Оргкомітету за проведення зборів 

груп структурних підрозділів БДМУ щодо обрання виборних представників з 

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

педагогічними працівниками участі у виборах ректора БДМУ, який  зазначив, що 

збори відбувалися з дотриманням всіх норм і положення, скарг та пропозицій не 

надходило, тому запропонував затвердити Список 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 Список 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» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ 
 

Зорій Н.І. – проректора з науково-педагогічної роботи та виховання: 

Про затвердження списку виборних представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора БДМУ. 

Зорій Н.І. зазначила, що рішенням Оргкомітету (протокол від 27 січня 2021 

року №5) був затверджений Графік проведення прямих таємних виборів з 

обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора 

БДМУ. Вибори проведені у визначені графіком терміни на чотирьох виборчих 

дільницях, з дотриманням Положення про студентське самоврядування та 

протиепідемічних заходів. В результаті проведених виборів обрано виборними 

представниками з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ 135 осіб. 

Список виборних з числа студентів для участі у виборах ректора БДМУ 

сформований на 6 аркушах. 

Таким чином, виборчий процес по обранню виборних представників з числа  

студентів для участі у виборах ректора Буковинського державного медичного 

університету завершено з дотриманням всіх вимог та положень. 



ВИСТУПИЛИ: 

Савка Іван Григорович – декан медичного факультету № 3, який  

запропонував затвердити Список виборних представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора БДМУ. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити список  виборних представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора БДМУ. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ 
 

Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

 

Про підготовку остаточного списку виборців з числа штатних наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників БДМУ. 

 

Ходоровський В.М. у своєму виступі зазначив, 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 

(протокол від 19 січня 2021 року № 3). 

В зв’язку із кадровими змінами Ходоровський В.М. запропонував, доручити 

начальнику відділу кадрів, секретарю Оргкомітету Леонтій Т.О. підготувати 

списки штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

БДМУ станом на 22 лютого 2021 року для їх остаточного затвердження на 

наступному засіданні Оргкомітету.  

ВИСТУПИЛИ: 

Зорій Ніна Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та 

виховання, яка підтримала пропозицію Ходоровського В.М. доручити 

начальнику відділу кадрів, секретарю Оргкомітету Леонтій Т.О. підготувати 



списки штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

БДМУ станом на 22 лютого 2021 року для їх остаточного затвердження на 

наступному засіданні Оргкомітету. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити секретарю Оргкомітету – начальнику відділу кадрів Леонтій Т.О.:  

- підготувати остаточний список виборців з числа штатних наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників БДМУ станом на 

22.02.2021 р. 

- підготувати загальний список осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора БДМУ, для затвердження та передачі його виборчій 

комісії з проведення виборів ректора БДМУ. 

2. Запросити на наступне засідання Оргкомітету голову виборчої комісії з 

проведення виборів ректора БДМУ Булика Р.Є. для отримання загального 

списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора БДМУ.  

Результати голосування: 

«ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ 

 

Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

 

Про хід подання кандидатами на посаду ректора БДМУ виборчих 

програм до Оргкомітету. 

Ходоровський В.М. зазначив, що станом на  19 лютого 2021 до Оргкомітету 

надійшли програми від кандидатів на посаду ректора БДМУ Андрієць О.А., 

Геруша І.В.,  Гоженка А.І., Іващука О.І., Тащука В.К.  

Ходоровський В.М. зазначив, що кандидатами подані виборчі програми у 

різних електронних форматах. Він запропонував оприлюднити виборчі програми 

кандидатів на посаду ректора БДМУ на офіційному веб-сайті Буковинського 

державного медичного університету в алфавітному порядку у тих електронних 

форматах, які подали самі кандидати на посаду ректора БДМУ. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:
Москалюк Василь Деонізійович - декан медичного факультету № 1, який 

підтримав пропозицію Ходоровського В.М. оприлюднити виборчі програми 
кандидатів на посаду ректора ВДМУ на офіційному веб-сайті Буковинського 
державного медичного університету в алфавітному порядку у тих електронних 
форматах, які подали самі кандидати на посаду ректора ВДМУ.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо подання кандидатами на посаду ректора ВДМУ 

виборчих програм до Оргкомітету прийняти до відома.
2. Розмістити виборчі програми кандидатів на посаду ректора ВДМУ на 

офіційному веб-сайті університету в розділі «Вибори ректора» в 
алфавітному порядку у тих форматах, які подали самі кандидати на посаду 
ректора ВДМУ.

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

Голова Оргкомі'

Секретар Оргко

Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ


