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25 лютого 2021 року      м. Чернівці     № 12 

 

 

 

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. Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету; 

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 – голова студентської ради. 

 

Відсутні з поважних причин:  

 

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

 



Порядок денний: 

1. Про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора БДМУ 

Геруша І.В.  

2. Про реєстрацію представників засобів масової інформації на виборах 

ректора БДМУ. 

3. Про реєстрацію громадських спостерігачів на виборах ректора БДМУ.  

4. Поточні питання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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: 

 

Про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора БДМУ 

Геруша І.В. 

 

Пашковський В.М. повідомив, що 25 лютого 2021 до Оргкомітету надійшло 

подання про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора БДМУ 

Геруша І.В.  

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 Геруша І.В.: 

1) Буряка Олександра Григоровича; 

2) Ясніковську Світлану Михайлівну. 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення спостерігача від кандидата 

на посаду ректора БДМУ. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Білоокий В’ячеслав Васильович – декан стоматологічного факультету, 

який підтримав пропозицію Пашковського В.М. акредитувати спостерігачами від 

кандидата посаду ректора БДМУ Геруша І.В.: 

1) Буряка Олександра Григоровича; 

2) Ясніковську Світлану Михайлівну. 



та видати акредитованим спостерігачам посвідчення спостерігача від кандидата 

на посаду ректора БДМУ. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Акредитувати спостерігачами від кандидата посаду ректора БДМУ 

Геруша І.В.: 

1) Буряка Олександра Григоровича; 

2) Ясніковську Світлану Михайлівну. 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення спостерігача від кандидата 

на посаду ректора БДМУ. 

Результати голосування: 

“ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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: 

 

Про реєстрацію представників засобів масової інформації на виборах 

ректора БДМУ. 

 

Пашковський В.М. повідомив, що 24 лютого 2021 до Оргкомітету надійшло 

подання від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю ТРК А.С.С. 

Данилюк Оксани Василівни про реєстрацію спостерігачів представника засобів 

масової інформації  Андрущак Яни Сергіївни.  

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

організації роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора, запропонував 

акредитувати представника засобів масової інформації на виборах ректора 

БДМУ: 

1) Андрущак Яну Сергіївну - від Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТРК А.С.С.» 

та видати акредитованому представнику засобів масової інформації посвідчення 

представника засобів масової інформації на виборах ректора БДМУ. 

  



ВИСТУПИЛИ:  

Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер, яка підтримала 

пропозицію Пашковського В.М. акредитувати представника засобів масової 

інформації на виборах ректора БДМУ: 

2) Андрущак Яну Сергіївну - від Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТРК А.С.С.»  

та видати акредитованому представнику засобів масової інформації посвідчення 

представника засобів масової інформації на виборах ректора БДМУ. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Акредитувати представника засобів масової інформації на виборах ректора 

БДМУ: 

3) Андрущак Яну Сергіївну - від Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ТРК А.С.С.»  

та видати акредитованому представнику засобів масової інформації посвідчення 

представника засобів масової інформації на виборах ректора БДМУ. 

Результати голосування: 

“ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. 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: 

 

Про реєстрацію громадських спостерігачів на виборах ректора БДМУ. 

 

Пашковський В.М. повідомив, що 25 лютого 2021 до Оргкомітету надійшло 

подання про реєстрацію громадських спостерігачів від керівника громадської 

спілки «Народний порядок» Бірклє Олександра Олександровича з проханням 

зареєструвати громадським спостерігачем на виборах ректора БДМУ від 

громадської спілки «Народний Порядок»:  

1) Бірклє Олександра Олександровича. 

 



Пашковський В.М. також повідомив, що 25 лютого 2021 до Оргкомітету 

надійшло подання про реєстрацію громадських спостерігачів від керівника 

громадської організації ВГО (Всеукраїнська громадська організація) «Ніхто крім 

нас» в Чернівецькій області Ковальця Юрія Миколайовича з проханням 

зареєструвати громадським спостерігачем на виборах ректора БДМУ від 

громадської організації ВГО «Ніхто крім нас» в Чернівецькій області: 

1) Ковальця Юрія Миколайовича; 

2) Завадського Сергія Олександровича 

 

Пашковський В.М. зазначив, що всі подання оформлені відповідно до 

Порядку акредитації та організації роботи громадських спостерігачів на виборах 

ректора Буковинського державного медичного університету, запропонував 

акредитувати громадських спостерігачів на виборах ректора БДМУ: 

 

Від громадської спілки «Народний порядок»: 

1) Бірклє Олександра Олександровича  

 

Від громадської організації ВГО «Ніхто крім нас» в Чернівецькій області:  

1) Ковальця Юрія Миколайовича 

2) Завадського Сергія Олександровича 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення громадського спостерігача 

на виборах ректора БДМУ. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету, який 

підтримав пропозицію Пашковського В.М. акредитувати громадських 

спостерігачів на виборах ректора Буковинського державного медичного 

університету: 

Від громадської спілки «Народний порядок»: 

1) Бірклє Олександра Олександровича  

 

Від громадської організації ВГО «Ніхто крім нас» в Чернівецькій області:  

1) Ковальця Юрія Миколайовича 

2) Завадського Сергія Олександровича 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення громадського спостерігача 

на виборах ректора БДМУ. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Акредитувати громадських спостерігачів на виборах ректора 

Буковинського державного медичного університету: 

Від громадської спілки «Народний порядок»: 

1) Бірклє Олександра Олександровича  

 

Від громадської організації ВГО «Ніхто крім нас» в Чернівецькій області:  

1) Ковальця Юрія Миколайовича; 

2) Завадського Сергія Олександровича. 

та видати акредитованим спостерігачам посвідчення громадського спостерігача 

на виборах ректора БДМУ. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

4. Поточні питання 

СЛУХАЛИ: 

1. Леонтій Тетяну Олексіївну – секретаря Оргкомітету, яка доповіла, що в 

протоколі від 24 лютого 2021 року № 11 є технічна помилка і просила згоди 

Оркомітету викласти частину питання першого в наступній редакції:   

 

«ВИСТУПИЛИ: 

Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету, який 

підтримав пропозицію Пашковського В.М. акредитувати спостерігачами від 

кандидата посаду ректора БДМУ Тащук В.К: 

1) Боднарюк Оксану Іванівну; 

2) Годнюк Любов Олексіївну; 

3) Волошину Тетяну Борисівну.» 

 

ВИСТУПИЛИ 

Бойчук Т.М. - голова Оргкомітету, який підтримав клопотання Леонтій Т.О. і 

запропонував частину питання першого Протоколу від 24 лютого № 11, викласти 

в наступній редакції: 

 

 

 

 



«ВИСТУПИЛИ: 

 

Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету, який 

підтримав пропозицію Пашковського В.М. акредитувати спостерігачами від 

кандидата посаду ректора БДМУ Андрієць О.А.: 

1) Боднарюк Оксану Іванівну; 

2) Годнюк Любов Олексіївну; 

3) Волошину Тетяну Борисівну.» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

частину питання першого Протоколу від 24 лютого № 11 викласти в такій 

редакції: 

«ВИСТУПИЛИ: 

Ковальчук Петро Євгенович – голова профспілкового комітету, який 

підтримав пропозицію Пашковського В.М. акредитувати спостерігачами від 

кандидата посаду ректора БДМУ Андрієць О.А.: 

1) Боднарюк Оксану Іванівну; 

2) Годнюк Любов Олексіївну; 

3) Волошину Тетяну Борисівну.» 

 

Результати голосування: 

«ЗА» - 14  

«ПРОТИ» - 0  

«УТРИМАВСЯ» - 0. 

Прийнято одноголосно. 

 

 

2. Ходоровського В.М. - заступника голови оргкомітету, який поінформував, 

що відповідно до запиту голови Оргкомітету на адресу Міністерства 

охорони здоров’я від 08.02.2021 року № 01.12/1-41 надійшов лист-

відповідь щодо інформації про кандидата на посаду ректора  

ГОЖЕНКА Анатолія Івановича, а саме: біографічні дані, дані про 

навчання, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу 

місця проживання, номер телефону, засоби електронного зв’язку, для 

забезпечення йому рівності прав учасника виборчого процесу з іншими 

кандидатами, узгодження організаційних питань щодо проведення 

зустрічей з працівниками та студентами, надання інформації щодо 

проведення виборів ректора, внесення інформації до виборчого бюлетеню 

тощо. 

 



УХВАЛИЛИ:

Інформацію Ходоровського В.М. взяти до відома.

Голова Оргкоміт

Секретар Оргкоміте

Тарас БОЙЧУК

Тетяна ЛЕОНТІЙ


