
ПРОТОКОЛ № 7 
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету 
від 05 травня 2021 року 

м. Чернівці

Присутні: 21 особа (список у додатку).
Відсутні: немає.

СЛУХАЛИ:
Голова Виборчої комісії Булик Р.Є.: Шановні колеги! На засідання 

присутній 21 член Виборчої комісії з проведення виборів ректора Буко
винського державного медичного університету (далі -  Виборча комісія). 
Тобто є необхідний кворум для початку роботи засідання.
Хто за те, щоб розпочати роботу засідання, прошу голосувати.

Результати голосування:
«ЗА» -2 1 .
«ПРОТИ» -  0.
«УТРИМАВСЯ» -  0.
Прийнято одноголосно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про дату виборів ректора Буковинського державного медичного 

університету.

Які є пропозиції стосовно порядку денного?

Член Виборчої комісії Рандюк Ю.О. Пропоную затвердити порядок 
денний.
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування:
«ЗА» - 2 1 .
«ПРОТИ» -  0.
«УТРИМАВСЯ» -  0.
Прийнято одноголосно.
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СЛУХАЛИ:
Про дату виборів ректора Буковинського державного медичного 

університету.
Голову Виборчої комісії Булика Р. Є., який поінформував присутніх, 

що на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 квітня 2021 року (протокол 
№2 1 )  прийнято рішення про скасування з 22 квітня 2021 року «червоного» 
рівня епідемічної небезпеки поширення на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2, 
у Чернівецькій області, та застосування на території Чернівецької області 
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом З 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2». 
Викладене дозволяє провести голосування з виборів ректора.

У зв’язку з вищезазначеним, на засіданні Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету від 05 травня 2021 року (протокол № 16) з метою дотримання 
вимог Закону України «Про вищу освіту», забезпечення можливості 
студентам взяти участь у голосуванні (весняний семестр завершується 28.05 -
11.06.2021 р. залежно від спеціальності та року навчання), а також з 
врахуванням обмежень, встановлених пунктом 4 Постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 03.09.2020 № 52 «Про 
затвердження протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» в 
частині проведення інших заходів у день проведення атестації здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у формі 
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту або тестових екзаменів 
ліцензійних інтегрованих іспитів (13 травня, 18 травня, 26 травня, 02 червня, 
03 червня, 08 червня, 09 червня 2021 року), прийнято рішення клопотати 
перед Міністерством охорони здоров’я України щодо призначення дати 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету.

Пропоную підтримати дане рішення Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора
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ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови Виборчої комісії, декан медичного факультету № 2 

Глубоченко Володимир Григорович, провідний юрисконсульт Самойло 
Мирослав Іванович, професор кафедри медичної та фармацевтичної хімії 
Чорноус Віталій Олександрович, староста 3 курсу медичного факультету № 2 
Горячок Максим Ростиславович, які у своїх виступах підтримали рішення 
Організаційного комітету з проведення виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету від 05 травня 2021 року (протокол № 16) 
клопотати перед Міністерством охорони здоров’я України щодо призначення 
дати виборів ректора Буковинського державного медичного університету.

Голова Виборчої комісії Булик Р.Є.: Чи є заперечення або інші 
пропозиції?

Інших пропозицій не поступило.
Прошу голосувати.

Результати голосування:
«ЗА»-2 1 .
«ПРОТИ» -  0.
«УТРИМАВСЯ» -  0.
Прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
Клопотати перед Міністерством охорони здоров’я України щодо 

призначення дати виборів ректора Буковинського державного медичного 
університету.

Голова Виборч

Секретар Вибо

Роман БУЛИК

Оксана ГОДОВАНЕЦЬ
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Додаток до протоколу № 7 від 05 травня 2021 року 
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету

СПИСОК
членів Виборчої комісії з проведення виборів ректора Буковинського

державного медичного університету, присутніх на засіданні 05 травня 2021 р.

1. Андрущак Андрій Васильович -  асистент кафедри анестезіології та 
реаніматології;

2. Бірюк Ігор Григорович -  завідувач кафедри медицини катастроф та війсь
кової медицини;

3. Булик Роман Євгенович -  завідувач кафедри медичної біології та генетики;
4. Волошин Володимир Леонідович -  асистент кафедри медичної біології та

генетики;
5. Гараздюк Олександр Іванович -  доцент кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб;
6. Гарас Микола Несторович -  доцент кафедри педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб;
7. Глубоченко Володимир Григорович -  декан медичного факультету № 2;
8. Годованець Оксана Іванівна -  завідувач кафедри стоматології дитячого віку;
9. Горячок Максим Ростиславович -  староста 3 курсу медичного 

факультету № 2;
10.Грачова Тамара Іванівна -  директор фахового коледжу;
11 .Кіселиця Ганна Григорівна -  в.о. директора бібліотеки;
12.Мураль Альбіна Степанівна -  провідний фахівець відділу кадрів;
13.Паліброда Надія Михайлівна -  декан фармацевтичного факультету;
14.Рандюк Юрій Олександрович -  помічник ректора з соціальних питань;
15.Сальніков Олег Леонідович -  начальник служби цивільного захисту;
16.Самойло Мирослав Іванович -  провідний юрисконсульт;
17.Смандич Віталій Степанович -  асистент кафедри внутрішньої медицини, 

клінічної фармакології та професійних хвороб;
18.Сорокман Таміла Василівна -  декан медичного факультету № 4;
19.Черевчук Орися Василівна -  завідувач канцелярією;
20.Чорноус Віталій Олександрович -  професор кафедри медичної та 

фармацевтичної хімії;
21. Ясінська Олена Вікторівна -  доцент кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата.
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