
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

03 березня 2021 року м. Чернівці № 14

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 Анатоліївна - голова студентської ради.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Порядок денний:

1. Про публікацію в інтернет-виданні "Букінфо" від 02 березня 2021 року.

1. СЛУХАЛИ:

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.

Ходоровського Володимира Михайловича - начальника навчального 
відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, заступника голови Оргкомітету:

Ходоровський В.М. поінформував присутніх, що в інтернет-виданні 
"Букінфо" 02.03.2021 року розміщена стаття під назвою «Дещо про інсинуації та 
підкилимні ходи у переддень виборів ректора Буковинського державного 
медичного університету» (http://www.bukinfo.com.ua/show/news71idd27698). яка 
містить відкритий лист Заступнику Голови Комітету з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування ВР України народному депутату 
України Дмитрієвій О.О. від Геннадія Маркевича.

Зазначений відкритий лист також опублікований на сторінці «Henryk 
Markiewicz» соціальної мережі Facebook за посиланням 
https://www.facebook.com/henryk.markiewicz.54/posfs/442504003858500

У листі наводиться неправдива інформація щодо:

- неправомірного призначення Міністерством охорони здоров’я України 
проф. Бойчука Т.М. виконуючим обов’язки ректора;

- звинувачення одного з заступників Міністра охорони здоров’я України у 
використанні адмінресурсу під час виборів Президента України;

- введенням в.о.ректора Бойчуком Т.М. до складу Оргкомітету лише 
представників своєї адміністрації;

- самопризначення в.о.ректора Бойчука Т.М. головою організаційного 
комітету з проведення виборів ректора Б ДМУ;

- самообрання в.о.ректора Бойчука Т.М. головою вченої ради університету і 
наділення цієї посади нечуваними повноваженнями;

- введення посади «Почесного ректора»;
- намагання з боку керівництва університету зірвати чесні вибори тощо.

http://www.bukinfo.com.ua/show/news71icW27698
https://www.facebook.com/henryk.markiewicz.54/posts/442504003858500


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

В кінці листа автор звертається з проханням призначити нового в.о.ректора 
та перенести дату виборів ректора ВДМУ.

Враховуючи те, що інформація наведена в публікації та відкритому листі 
безпосередньо стосується організації та проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету, організаційному комітету 
необхідно її розглянути.

ВИСТУПИЛИ:
Семків В.Б. - провідний юрисконсульт, який зазначив, що призначення на 

посаду виконувача обов’язків ректора Бойчука Т.М. відбулося у відповідності до 
вимог чинного законодавства, без порушення статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту».

Іфтодій А.Г. - завідувач кафедри хірургії № 2, який нагадав, що за 
призначення Бойчука Т.М. виконувачем обов’язків ректора БДМУ на період 
виборів ректора перед Міністерством охорони здоров’я України одноголосно 
клопотали Наглядова рада БДМУ і Конференція Трудового колективу 
університету.

Савка І.Г. - декан медичного факультету № 3, який зауважив, що до складу 
Оргкомітету включені не тільки представники адміністрації, а голова профкому, 
голова студентського самоврядування та науково-педагогічні працівники 
(професори та доценти). Формування складу організаційного комітету проведено 
у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 
726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Москалюк В.Д. - декан медичного факультету № 1, який зазначив, що 
обрання голови проведено шляхом голосування на першому засіданні 
Оргкомітету, а тому звинувачення у самопризначенні є безпідставними.

Ковальчук П.Є. - голова профспілкового комітету, який наголосив, що 
обрання голови Вченої ради відбувалося з дотриманням вимог Закону України 
«Про вищу освіту» та Статуту університету. Бойчук Т.М. обраний головою 
Вченої ради на засіданні 25 лютого 2021 року шляхом таємного голосування. За 
призначення Бойчука Т.М. проголосували понад 90% членів Вченої ради. 
Зокрема, Ковальчук П.Є. зазначив, що на посаду ректора претендують 5 (п’ятеро) 
кандидатів, що свідчить про відкритість, прозорість та демократичність 
проведення виборів ректора БДМУ.

Ходоровський В.М. - начальник навчального відділу з сектором 
моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення,



заступник голови Оргкомітету, зазначив, що діяльність та повноваження вченої 
ради регламентуються Положенням про вчену раду, введеним в дію наказом по 
університету від 28.08.2015 № 12-0 та упродовж 6 років зміни щодо повноважень 
голови вченої ради не вносилися.

Леонтій Т.О. - начальник відділу кадрів, секретар Оргкомітету, 
Остафійчук А.В. - головний бухгалтер, які звернули увагу присутніх на 
відсутність у штатному розписі університету посади «Почесний ректор».

Члени Оргкомітету у своїх виступах наголосили на недостовірність 
інформації, яка оприлюднена в інтернет-виданні «Букінфо» на підставі 
відкритого листа Г.Маркевича, відзначили її провокативність, охарактеризували 
як таку, що порушує честь і гідність як членів Оргкомітету так і його голови, 
вводить в оману співробітників, плямує репутацію університету.

В ході дискусії були сформульовані такі пропозиції щодо рішення 
Оргкомітету:

1. Розмістити інформацію щодо розгляду Оргкомітетом публікації в 
інтернет-виданні «Букінфо» та відкритого листа Г.Маркевича на 
офіційному веб-сайті університету.

2. Повідомити інтернет-видання «Букінфо» про публікацію недостовірної 
інформації, яка може негативно вплинути на репутацію БДМУ і окремих 
осіб та зашкодити належному проведенню виборів ректора університету.

3. Підготувати звернення до Національної спілки журналістів України щодо 
поширеної Г.Маркевичем інформації та надання правової оцінки його 
діям.

4. Розглянути можливість інших методів захисту БДМУ і окремих осіб, 
права та інтереси яких можуть бути порушені даною публікацією.

УХВАЛИЛИ:
1. Розмістити інформацію щодо розгляду Оргкомітетом публікації в 

інтернет-виданні «Букінфо» та відкритого листа Г.Маркевича на 
офіційному веб-сайті університету.

2. Повідомити інтернет-видання «Букінфо» про публікацію недостовірної 
інформації, яка може негативно вплинути на репутацію БДМУ і окремих 
осіб та зашкодити належному проведенню виборів ректора університету.

3. Підготувати звернення до Національної спілки журналістів України щодо 
поширеної Г.Маркевичем інформації та надання правової оцінки його 
діям.



 

 

 

4. Розглянути можливість інших методів захисту БДМУ і окремих осіб, 
права та інтереси яких можуть бути порушені даною публікацією.

Результати голосування:
“ЗА» - 14
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0,?
Прийнято одного$бсн<
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Заступник голови /
Оргкомітету

Секретар Оргкомітету

Володимир ХОДОРОВСЬКИЙ

Тетяна ЛЕОНТІЙ


