
ПРОТОКОЛ  

 
 

22 лютого 2021 року      м. Чернівці     № 10 

 
 

 

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Буковинського 

державного медичного університету (далі – Оргкомітет). 

 

Голова – Бойчук Тарас Миколайович; 

Секретар – Леонтій Тетяна Олексіївна. 

 

 

Присутні: 

 

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

міжнародних зв'язків; 

2. Зорій Ніна Іванівна – проректор з науково-педагогічної роботи та виховання; 

3. Іфтодій Андріан Георгійович – завідувач кафедри хірургії № 2; 

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

5. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер; 

6. Пашковський Валерій Мелетійович – завідувач кафедри нервових хвороб, 

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

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

8. Семків Вадим Богданович – провідний юрисконсульт; 

9. Скринчук Петро Корнилійович – заступник ректора з адміністративно-

господарської роботи; 

10. Ходоровський Володимир Михайлович – начальник навчального відділу з 

сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 

забезпечення, заступник голови Оргкомітету. 

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

 

 

Відсутні з поважних причин 

1. Білоокий В’ячеслав Васильович – декан стоматологічного факультету; 

2. Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету;  



Порядок денний: 

1. Про затвердження списку виборців з числа штатних наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників БДМУ. 

2. Про затвердження списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

Буковинського державного медичного університету. 

3. Про розгляд проєкту Положення про порядок подання та розгляду скарг 

під час проведення виборів ректора Буковинського державного 

медичного університету. 

4. Поточні питання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Леонтій Т.О. – секретаря Оргкомітету: 

1. Про затвердження списку виборців з числа штатних наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників БДМУ (список 

додається) 

 

Леонтій Т.О. поінформувала присутніх, що чисельний склад штатних 

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників БДМУ був 

затверджений станом на 15 січня 2021 року (протокол від 19 січня 2021 року №3). 

У зв’язку з кадровими змінами, які відбулися упродовж січня-лютого 2021 року, 

необхідно затвердити остаточний список штатних працівників, які є науковими, 

науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ станом на  

22 лютого 2021 року (всього – 670 осіб). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Іфтодій Андріан Георгійович – завідувач кафедри хірургії № 2, який 

запропонував затвердити остаточний список штатних працівників, які є 

науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити остаточний список штатних працівників, які є науковими, 

науково-педагогічними і педагогічними працівниками БДМУ. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ 

Леонтій Т.О. – секретаря Оргкомітету: 

Про затвердження списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

Буковинського державного медичного університету. 

Леонтій Т.О. у своєму виступі запропонувала затвердити список осіб, які 

мають право брати участь у виборах Буковинського державного медичного 

університету станом на 22 лютого 2021 року, до якого включено 885 осіб: 

- 670 штатних працівників, які є науковими, науково-педагогічними і 

педагогічними працівниками БДМУ; 

- 80 виборних представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками БДМУ; 

- 135 виборних представників  з числа студентів БДМУ. 

Також Леонтій Т.О. запропонувала затверджений список передати голові 

виборчої комісії з проведення виборів ректора БДМУ Булику Р.Є.  

 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Зорій Н.І. – проректор з науково-педагогічної роботи та виховання – яка 

запропонувала затвердити список осіб, які мають право брати участь у виборах 

Буковинського державного медичного університету станом на 22 лютого 2021 

року та передати його голові виборчої комісії з проведення виборів ректора 

БДМУ Булику Р.Є.. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити список осіб, які мають право брати участь у виборах 

Буковинського державного медичного університету. 



2. Затверджений список передати голові виборчої комісії з проведення 

виборів ректора БДМУ Булику Р.Є. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ 
 

Семківа Вадима Богдановича – провідного юрисконсульта: 

 

Про розгляд проєкту Положення про порядок подання та розгляду 

скарг під час проведення виборів ректора Буковинського державного 

медичного університету. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

схвалити проєкт Положення про порядок подання та розгляду скарг під час 

проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 

університету, подати на розгляд вченої ради університету та розмістити на 

офіційному веб-сайті університету в розділі «Громадське обговорення». 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити проєкт Положення про порядок подання та розгляду скарг під 

час проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 

університету, подати на розгляд вченої ради університету та розмістити на 

офіційному веб-сайті університету в розділі «Громадське обговорення». 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

 



 

4. СЛУХАЛИ 
 

Поточні питання.  

1. Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету: 

Ходоровський В.М. повідомив, що до Оргкомітету надійшла заява від 

кандидата на посаду ректора БДМУ Гоженка А.І., який просить внести зміни в 

його програму кандидата на веб-сайті університету в зв’язку із допущеною 

технічною помилкою (програма додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Москалюк Василь Деонізійович – декан медичного факультету № 1, який 

запропонував заяву Гоженка А.І. прийняти до відома та внести зміни на веб-сайті 

університету в програму кандидата на посаду ректора БДМУ Гоженка А.І. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заяву Гоженка А.І. прийняти до відома та внести зміни на веб-сайті 

університету в програму кандидата на посаду ректора БДМУ Гоженка А.І. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

2. Ходоровського В.М. – заступника голови Оргкомітету, який повідомив, 

що до Оргкомітету надійшло звернення кандидата на посаду ректора БДМУ 

Геруша І.В., який просить, з метою інформування здобувачів вищої освіти 

іноземних громадян розмістити на веб-сайті університету його програму 

кандидата на посаду ректора БДМУ англійською мовою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міжнародних зв'язків, яка запропонувала взяти до відома звернення кандидата на 

посаду ректора БДМУ Геруша І.В. та розмістити на веб-сайті університету його 

програму кандидата на посаду ректора БДМУ англійською мовою. 

 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома звернення кандидата на посаду ректора БДМУ Геруша І.В. 

та розмістити на веб-сайті університету його програму кандидата на посаду 

ректора БДМУ англійською мовою. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 13  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

3. Пашковського Валерія Мелетійовича – завідувача кафедри нервових 

хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, відповідального за 

забезпечення акредитації та супровід організації роботи спостерігачів від 

кандидатів, громадських спостерігачів, представників ЗМІ: 

 

Пашковський В.М. повідомив, що 19 лютого 2021 до Оргкомітету надійшло 

подання про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора БДМУ 

Іващука О.І.  

Пашковський В.М. зазначив, що подання оформлене відповідно до Порядку 

організації роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора, запропонував 

акредитувати спостерігачами від кандидата на посаду ректора БДМУ Іващука 

О.І.: 

1) Меленка Сергія Гавриловича; 

2) Клепіковського Андрія Валерійовича. 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення спостерігача від кандидата 

на посаду ректора БДМУ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Скринчук Петро Корнилійович – заступник ректора з адміністративно-

господарської роботи, який підтримав пропозицію Пашковського В.М. 

акредитувати спостерігачами від кандидата посаду ректора БДМУ Іващука О.І.: 

1) Меленка Сергія Гавриловича 

2) Клепіковського Андрія Валерійовича. 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення спостерігача від кандидата 

на посаду ректора БДМУ. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 




