
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 

16.06.2016                                                                                                м. Дрогобич 
 

ПРИСУТНІ ‒ 9 осіб: 
‒ Білий Роман Теодорович ‒ методист навчально-методичного відділу; 
‒ Галів Микола Дмитрович ‒ вчений секретар вченої ради; 
‒ Дацюк Степан Якович ‒ директор інституту музичного мистецтва; 
‒ Кісіль Володимир Львович ‒ юрисконсульт; 
‒ Козак Тетяна Михайлівна ‒ завідувач аспірантурою; 
‒ Кулиняк Галина Григорівна ‒ провідний спеціаліст відділу кадрів; 
‒ Куцик Олена Анатоліївна ‒ голова профспілкового комітету працівників; 
‒ Черевко Світлана Ярославівна ‒ головний бухгалтер; 
‒ Шаран Володимир Лук’янович ‒ проректор з науково-педагогічної роботи.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про внесення змін до списку виборців ректора Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 
2. Про передачу виборчій комісії з проведення виборів ректора Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка списків осіб, які 
мають право брати участь у виборах ректора університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного (голосування відкрите): 
“За” ‒ 9; 
“Проти” ‒  немає; 
“Утрималися” ‒  немає. 

 

1. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який повідомив, що у затвердженому на 
засіданні організаційного комітету загальному списку виборців ректора 
університету (протокол від 25.05.2016 р. № 7) виявлено технічні помилки. 
Зокрема до списку виборців було включено методиста навчально-методичного 
відділу Кузьо Віру Ігорівну. Проте посада методиста не є її основним місце 
роботи, тож Кузьо В.І. не належить до категорії педагогічних працівників і не 
може брати участь у виборах. З огляду на це, прізвище Кузьо В.І. слід 
виключити зі списку виборців. Водночас виявлено, що до списку виборців не 
потрапили доцент кафедра машинознавства та основ технологій Кузан Надія 
Іванівна та концертмейстер кафедри музикознавства та фортепіано Ек Наталія 
Богданівна. Тому їх прізвища потрібно включити до списку виборців ректора 
університету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
‒ Кісіль В.Л., котрий відзначив, що при цьому зміниться загальна 

кількість виборців ректора ‒  855 осіб, з них 642 наукові, науково-педагогічні та 
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педагогічні працівники (75,1%), 129 виборних представників з числа студентів 
(15,1%), 84 виборних представників з числа інших штатних працівників (9,8%). 
Збільшення кількості виборців, які є науково-педагогічними працівниками, не 
порушить співвідношення між іншими групами виборців ректора, визначене 
Законом України «Про вищу освіту» і Методичними рекомендаціями щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника керівника вищого 
навчального закладу, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.12.2014 р. № 726. 

‒ Шаран В.Л., який запропонував внести зміни до списку виборців 
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, а саме: виключити Кузьо Віру Ігорівну і включити Кузан Надію 
Іванівну та Ек Наталію Богданівну. 
 

Результати голосування (голосування відкрите): 
“За” ‒  9; 
“Проти” ‒  немає; 
“Утрималися” ‒  немає. 
 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до списку виборців ректора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, а саме: виключити 
Кузьо Віру Ігорівну і включити Кузан Надію Іванівну та Ек Наталію 
Богданівну. 

 

2. СЛУХАЛИ: Шарана В.Л., який зазначив, що відповідно до пункту 3.3 
Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
оргкомітет передає виборчій комісії не пізніше, ніж за сім календарних днів до 
дати проведення виборів ректора університету списки осіб, які мають право 
брати участь у виборах ректора університету. Зважаючи на це, він 
запропонував передати виборчій комісії з проведення виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора університету. 
 

Результати голосування (голосування відкрите): 
“За”‒  9; 
“Проти” ‒  немає; 
“Утрималися” ‒  немає. 
 

УХВАЛИЛИ: передати виборчій комісії з проведення виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора університету. 
 
Голова організаційного комітету   Шаран В.Л. 
 
Секретар організаційного комітету   Галів М.Д. 
 


