
ПРОТОКОЛ

01 березня 2021 року м. Чернівці № 13

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 - голова студентської ради.



Порядок денний:

1. Перенесення дати виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету.

1. СЛУХАЛИ:
Про перенесення дати виборів ректора Буковинського державного 

медичного університету.

ВИСТУПИЛИ:
Ходоровський В.М. - заступник голови оргкомітету, який наголосив, що 

згідно оголошеного 07 грудня 2020 року Міністерством охорони здоров’я 
України конкурсу на заміщення посади ректора Буковинського державного 
медичного університету, датою проведення виборів визначено 03 березня 2021 
року.

Однак, зауважив Ходоровський В.М., відповідно до Постанови КМУ від 9 
грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 
від 17 лютого 2021 р. № 104), рішення позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 лютого 
2021 року, рішення позачергового засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 лютого 2021 
року (протокол № 4) на території Чернівецької області встановлений «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки і встановлена низка заборон, зокрема заборонено до 
00 годин 00 хвилин 10 березня 2021 року проведення всіх масових 
(розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів.

Крім того, на адресу університету надійшов лист МОЗ України від 25.02.2021 
№ 26-04/5979/2-21, згідно якого МОЗ України рекомендує відтермінувати вибори 
ректора Буковинського державного медичного університету, що заплановані на 
03 березня 2021 року.

Отже, враховуючи рішення позачергових засідань Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та обласної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, лист МОЗ 
України від 25.02.2021 № 26-04/5979/2-21, пропонується:

1. Перенести дату проведення виборів Буковинського державного медичного 
університету з 03 березня 2021 року на іншу дату після прийняття 
Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 



надзвичайних ситуацій рішення щодо скасування “червоного” рівня 
епідемічної небезпеки на території Чернівецької області.

2. Поінформувати щодо перенесення дати проведення виборів 
Буковинського державного медичного університету з 03 березня 2021 року 
на іншу дату після прийняття Державною комісією з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішення щодо скасування 
“червоного” рівня епідемічної небезпеки на території Чернівецької 
області:
- Міністерство охорони здоров’я України;
- кандидатів на посаду ректора Буковинського державного медичного 

університету Андрієць О.А., Геруша І.В., Гоженка А.І., Іващука О.І., 
Тащука В.К.;

- виборчу комісію з проведення виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету;

- співробітників та здобувачів освіти університету, в тому числі шляхом 
оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті університету.

ВИСТУПИЛИ:

Савка Іван Григорович - декан медичного факультету № 3, який запропонував 
підтримати пропозицію Ходоровського В.М.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
1. Перенести дату проведення виборів Буковинського державного медичного 

університету з 03 березня 2021 року на іншу дату після прийняття 
Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій рішення щодо скасування “червоного” рівня 
епідемічної небезпеки на території Чернівецької області.

2. Поінформувати щодо перенесення дати проведення виборів 
Буковинського державного медичного університету з 03 березня 2021 року 
на іншу дату після прийняття Державною комісією з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішення щодо скасування 
“червоного” рівня епідемічної небезпеки на території Чернівецької 
області:
- Міністерство охорони здоров’я України;



- кандидатів на посаду ректора Буковинського державного медичного 
університету Андрієць О.А., Геруша І.В., Гоженка А.І., Іващука О.І., 
Тащука В.К.;

- виборчу комісію з проведення виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету;

співробітників та здобувачів освіти університету, в тому числі шляхом 
оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті університету.

Результати голосування:
“ЗА» - 15
«ПРОТИ» - о 
«УТРИМАВСЯ» - 0.

Прийнято одноголосно.

Тарас БОЙЧУКГолова Оргкомітету

Секретар Оргкомітету Тетяна ЛЕОНТІЙ


