
ПРОТОКОЛ № 2
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету 
від 02 березня 2023 року

м. Чернівці

Присутні:
1. Грицюк Мар'яна Іванівна - проректор закладу вищої освіти з науково- 

педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, голова Оргкомітету;
2. Ілащук Тетяна Олександрівна - завідувач кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб, заступник голови Оргкомітету;
3. Доголіч Олександра Ігорівна - доцент закладу вищої освіти кафедри 

пропедевтики внутрішніх хвороб, секретар Оргкомітету;
4. Білоокий В’ячеслав Васильович - декан факультету стоматологічного 

факультету;
5. Боднар Олег Іванович - помічник ректора з питань системи внутрішнього 

контролю, провідний юрисконсульт;
6. Ковальчук Петро Євгенович - доцент закладу вищої освіти кафедри 

травматології та ортопедії, голова профспілкового комітету;
7. Кузняк Наталія Богданівна - завідувач кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії;
8. Нечитайло Дмитро Юрійович - професор закладу вищої освіти кафедри 

педіатрії та медичної генетики;
9. Паліброда Надія Михайлівна - декан факультету фармацевтичного 

факультету;
10. Патратій Марина Володимирівна - доцент закладу вищої освіти кафедри 

внутрішньої медицини;
11. Постнікова Ліна Вікторівна - провідний фахівець відділу кадрів;
12. Рандюк Юрій Олександрович - доцент закладу вищої освіти кафедри 

інфекційних хвороб та епідеміології, помічник ректора з соціальних 
питань;

13. Сокольник Сніжана Василівна - завідувач кафедри педіатрії та медичної 
генетики.

Відсутні:
1. Годованець Оксана Іванівна - завідувач кафедри стоматології дитячого 

віку;
2. Цуркан Іван Михайлович - студент 6 курсу медичного факультету № 1, в.о. 

студентського декана медичного факультету № 1.



Порядок денний:
1. Про делегування повноважень голови та секретаря організаційного комітету з 

проведення виборів ректора БДМУ.
2. Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з проведення 

виборів ректора БДМУ.
3. Розгляд проекту Положення про порядок виборів ректора Буковинського 

державного медичного університету.
4. Розгляд проекту Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Буковинського державного медичного університету.
5. Розгляд проекту Положення про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Буковинського державного медичного університету.
6. Розгляд проекту Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету.

7. Поточні питання.

СЛУХАЛИ:
1. Про делегування повноважень голови та секретаря організаційного 

комітету з проведення виборів ректора БДМУ.

Голова Оргкомітету Грицюк М.І. у своєму виступі запропонувала для 
забезпечення оперативної роботи Оргкомітету в повному об’ємі, у разі 
відсутності голови Організаційного комітету його повноваження делегувати 
заступнику голови Організаційного комітету, а повноваження секретаря 
Організаційного комітету іншому члену Організаційного комітету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

З метою забезпечення оперативної роботи Організаційного комітету на час 
відсутності голови Організаційного комітету делегувати його повноваження 
заступнику голови Організаційного комітету, а на час відсутності секретаря 
Організаційного комітету - делегувати його повноваження іншому члену 
Організаційного комітету.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно. •



СЛУХАЛИ:
2. Про розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з 

проведення виборів ректора БДМУ.

Заступник голови Оргкомітету Ілащук Т.О. запропонувала розподіл 
обов’язків між членами організаційного комітету з проведення виборів ректора 
БДМУ:

Прізвище, ім’я, по батькові Основні обов’язки

Грицюк М.І., 
голова Оргкомітету

1. Організація роботи Оргкомітету, контроль за 
своєчасним та якісним виконанням членами 
комітету покладених на них завдань.

2. Оперативне оприлюднення інформації про хід 
підготовки виборів на офіційному веб-сайті.

Ілащук Т.О., 
заступник голови Оргкомітету

1. Забезпечення організаційної роботи 
Оргкомітету, виконання обов’язків голови у 
разі його відсутності, тощо.

2. Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення 
оперативного зв’язку з виборцями.

Доголіч О.І., 
секретар Оргкомітету

1. Організаційно-технічне забезпечення засідань 
Оргкомітету, підготовка необхідних 
матеріалів і оформлення протоколів засідань, 
ведення діловодства тощо.

2. Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення 
оперативного зв’язку з виборцями.

Паліброда Н.М.
1. Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 

проведенням виборів ректора, серед 
контингенту вітчизняних студентів.

Білоокий В.В.
1. Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 

проведенням виборів ректора, серед 
контингенту іноземних студентів.

Ковальчук П.Є.

1. Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників

~~ університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками.

2. Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення



оперативного зв’язку з виборцями.

Нечитайло Д.Ю.
1. Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 

проведенням виборів ректора, серед 
контингенту іноземних студентів.

Кузняк Н.Б.
1. Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 

проведенням виборів ректора, серед 
контингенту вітчизняних студентів.

Патратій М.В.
1. Супровід організаційних заходів, пов’язаних з 

проведенням виборів ректора, серед 
контингенту вітчизняних студентів.

Постнікова Л.В.

1. Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників 
університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками.

Рандюк Ю.О.

1. Матеріально-технічне забезпечення 
підготовки до виборів ректора.

2. Організація та проведення виборів 
представників з числа штатних співробітників 
університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками.

Боднар О.І. 1. Юридичний супровід діяльності Оргкомітету.

Сокольник С.В.

1. Забезпечення акредитації та супровід 
організації роботи спостерігачів від 
кандидатів, громадських спостерігачів, 
представників ЗМІ.

Цуркан І.М.

1. Організаційна та методична допомога 
студентському самоврядуванню у заходах, 
пов’язаних з проведенням виборів ректора.

2. Забезпечення формування списків виборців; у 
разі необхідності - забезпечення 
оперативного зв’язку з виборцями.

Годованець 0.1.

1. Забезпечення розгляду на засіданні 
письмових звернень учасників виборчого 
процесу (заяви, пропозиції, скарги,

■-* клопотання) з питань, щодо яких Оргкомітет 
повинен приймати рішення.



ВИСТУПИЛИ:

Доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, помічник 
ректора з соціальних питань Рандюк Ю.О., який запропонував затвердити 
оголошений розподіл обов’язків між членами організаційного комітету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити розподіл основних обов’язків між членами організаційного 

комітету з проведення виборів ректора БДМУ.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
3. Розгляд проекту Положення про порядок виборів ректора 

Буковинського державного медичного університету.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І. поінформувала присутніх, що проектом 

нової редакції Положення про порядок виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету (чинна редакція Положення затверджена 
наказом по університету від 29.11.2021 № 507-Адм) передбачені зміни та 
доповнення, які визначені Постановою Кабінету міністрів України від 
03.06.2022 № 649 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" 
щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти".

ВИСТУПИЛИ:

Провідний юрисконсульт Боднар О.І., який в своєму виступі наголосив, 
що проект Положення про порядок виборів ректора Буковинського державного 
медичного університету відповідає вимогам чинного законодавства.

Декан факультету стоматологічного факультету Білоокий В.В., який 
запропонував схвалити проект Положення про порядок виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету (в новій редакції) та подати 
його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.



УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про порядок виборів ректора Буковинського 
державного медичного університету (в новій редакції) та подати його на розгляд 
Вченої ради університету.

Результати голосування:
«ЗА»- 13
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
4. Розгляд проекту Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Буковинського державного медичного університету.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І поінформувала присутніх, що проектом 

нової редакції Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
(чинна редакція Положення затверджена наказом по університету від 29.11.2021 
№ 508-Адм) приведено у відповідність назви окремих посад університету.

ВИСТУПИЛИ:

Провідний юрисконсульт Боднар O.I., який в своєму виступі наголосив, 
що проект Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету (в новій редакції) 
відповідає вимогам чинного законодавства.

Декан факультету фармацевтичного факультету Паліброда Н.М., яка 
запропонувала схвалити проект Положення про організаційний комітет з 
проведення виборів ректора Буковинського державного медичного університету 
(в новій редакції) та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету (в новій 
редакції) та подати його на розгляд Вченої ради.



Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ»- о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
5. Розгляд проекту Положення про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Буковинського державного медичного університету.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І. поінформувала присутніх, що проектом 

нової редакції Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету (чинна редакція Положення 
затверджена наказом по університету від 29.11.2021 № 509-Адм) приведено у 
відповідність назви окремих посад університету.

ВИСТУПИЛИ:

Провідний юрисконсульт Боднар О.І., який в своєму виступі наголосив, 
що проект Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Буковинського державного медичного університету (в новій редакції) 
відповідає вимогам чинного законодавства.

Професор закладу вищої освіти кафедри педіатрії Нечитайло Д.Ю., який 
запропонував схвалити проект Положення про виборчу комісію з проведення 
виборів ректора Буковинського державного медичного університету (в новій 
редакції) та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Буковинського державного медичного університету (в новій редакції) 
та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.

Прийнято одноголосно.



СЛУХАЛИ:
6. Розгляд проекту Положення про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 
та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Буковинського державного медичного університету.
Голова Оргкомітету Грицюк М.І. поінформувала присутніх, що проектом 

нової редакції Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського державного 
медичного університету (чинна редакція Положення затверджена наказом по 
університету від 29.11.2021 № 510-Адм) приведено у відповідність назви 
окремих посад університету.

ВИСТУПИЛИ:

Провідний юрисконсульт Боднар O.I., який в своєму виступі наголосив, 
що проект Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського державного 
медичного університету (в новій редакції) відповідає, вимогам чинного 
законодавства.

Доцент кафедри травматології та ортопедії, голова профспілкового 
комітету Ковальчук П.Є., який запропонував схвалити проект Положення про 
порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 
виборах ректора Буковинського державного медичного університету (в новій 
редакції) та подати його на розгляд Вченої ради університету.

Інших пропозицій не надходило.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити проект Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Буковинського 
державного медичного університету (в новій редакції) та подати його на розгляд 
Вченої ради університету

Результати голосування:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0.
Прийнято одноголосно.



СЛУХАЛИ:

7. Поточні питання

Голова Оргкомітету Грицюк М.І. у своєму виступі поінформувала про 
те, що пунктом 6 та 7 наказу по Університету від 20 лютого 2023 року 
№ 71 - Адм «Про організацію та проведення виборів ректора закладу вищої 
освіти Буковинського державного медичного університету» начальнику відділу 
кадрів Тетяні ЛЕОНТІЙ доручено до 03 березня 2023 року скласти алфавітний 
список штатних наукових, науково-педагогічних та інших штатних працівників 
Університету та передати їх в Організаційний комітет. Начальнику навчального 
відділу з сектором моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного 
забезпечення доц. Володимиру ХОДОРОВСЬКОМУ доручено передати 
чисельний склад студентів денної форми навчання по факультетах та курсах 
навчання.

Мар'яна ГРИЦЮК

Олександра ДОГОЛІЧ


