
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 15 від 05 жовтня 2021 р.

Засідання організаційного комітету 
із проведення виборів ректора університету

Присутні: Волошанська Світлана, Гірняк Світлана, Думич Володимир, 
Кантор. Наталія, Кісіль Володимир, Кулиняк Галина, Куцик Олена,
Логвиненко Тетяна, Перхун Леся, Пилипців Олег, Скварок Юрій, Столярчук 
Ігор, Цицик Ірина, Чопик Роман.
Відсутні: Зварич Василь, Палиця Галина, Стасишин Христина.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати першого туру виборів ректора Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 05 жовтня 2021 року.
2. Про проведення другого туру виборів ректора Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка.

Голосували за затвердження порядку денного (голосування відкрите): 
З а -  14;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



1. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ТУРУ ВИБОРІВ РЕКТОРА 
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 05 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ

СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка поінформувала, що згідно Положення про 
порядок проведення виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 05 жовтня 2021 року проведено вибори 
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. Вибори відбулися з дотриманням встановлених вимог та санітарно- 
гігієнічних норм. Під час виборів забезпечено доступ офіційних спостерігачів 
від кандидатів на посаду ректора університету. Скарги та зауваження щодо 
порядку проведення виборів до виборчої комісії та організаційного комітету не 
надходили.

Відповідно до протоколу виборчої комісії (від 05.10.2021 р. № 10) участь 
у виборах ректора шляхом таємного голосування взяли 505 осіб, що становить 
більше 50% від загальної кількості виборців (557 осіб). За результатами 
підрахунку голосів за кандидатів проголосували: за Валентину Бодак -  229 осіб 
(41,11 %), за Миколу Галіва -  135 осіб (24,24 %), за Володимира Шарана -  131 
особа (23,52 %).

Отже, у виборах брали участь три особи (кандидатури), однак жодна з 
них не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у 
виборах.

Два примірники протоколу від виборчої комісії щодо виборів 05 жовтня 
2021 року із запакованими та опечатанами бланками бюлетенів та список 
виборців передано до організаційного комітету. Перший примірник протоколу 
засідання виборчої комісії про результати виборів 05 жовтня 2021 року буде 
передано до Міністерства освіти і науки України.

Про результати виборів інформація протягом 24 години буде 
оприлюднена на інформаційних стендах у доступних для загального огляду 
місцях, розташованих у приміщеннях та на офіційному вебсайті університету. 
УХВАЛИЛИ: Взяти інформацію до відома та проінформувати Міністерство 
освіти і науки України про результати першого туру виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Результати відкритого голосування:
За -  14;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



2. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ РЕКТОРА 
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка повідомила, що відповідно до ст. 42 
Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок проведення 
виборів ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, якщо у виборах взяли участь дві або більше особи (кандидатури), 
і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право 
брати участь у виборах, на сьомий календарний день після проведення першого 
туру проводиться другий тур виборів. Участь у виборах мають брати особи 
(кандидати), які набрали найбільшу кількість голосів.

Запропонувала ухвалити рішення щодо проведення другого туру виборів 
12 жовтня 2021 року з 09:00 до 15:00 у приміщенні аудиторії № 3 головного 
корпусу (вул. Івана Франка, 24). До виборчого бюлетеня таємного голосування 
внести кандидатури, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів: 
Валентини Бодак -  229 осіб та Миколи Галіва -  135 осіб. Інформацію про 
проведення другого туру виборів розмістити на вебсайті університету. 
УХВАЛИЛИ: 1. Призначити проведення другого туру виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
12 жовтня 2021 року з 09:00 до 15:00 у приміщенні аудиторії № 3 головного 
корпусу (вул. Івана Франка, 24).

2. До виборчого бюлетеня таємного голосування внести кандидатури 
Валентини Бодак та Миколи Галіва, як таких, які набрали найбільшу кількість 
голосів у першому турі.

3. Інформацію про проведення другого туру виборів розмістити на 
вебсайті університету.

Результати відкритого голосування:
З а -  14;
Проти -  немає;
Утрималися — немає.

Голова організаційного комітету 

Секретар організаційного комітету

Тетяна ЛОГВИНЕНКО 

Галина КУЛИНЯК


