
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 1 від 14 червня 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, Палиця Галина, Перхун Леся, Скварок Юрій, 
Стасишин Христина, Столярчук Ігор, Чопик Роман.
Відсутні: Зварич Василь.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови організаційного комітету.
2. Про обрання заступника голови організаційного комітету.
3. Про обрання секретаря організаційного комітету.
4. Про розроблення та подачу на затвердження вченої ради університету 
проектів Положень.
5. Про призначення дати наступного засідання.

Засідання організаційного комітету із проведення виборів ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(далі -  організаційний комітет) є правочинним.

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

1. ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

СЛУХАЛИ: Гірняк Світлану, яка запропонувала обрати головою
організаційного комітету Логвиненко Тетяну.
ВИСТУПИЛИ: Куцик Олена, Кісіль Володимир, які підтримали пропозицію 
Гірняк Світлани.
УХВАЛИЛИ: Обрати головою організаційного комітету Логвиненко Тетяну. 

Результати відкритого голосування:
За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  1.



2. ПРО ОБРАННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ

СЛУХАЛИ: Гірняк Світлану, яка запропонувала обрати заступником голови 
організаційного комітету Столярчука Ігоря.
ВИСТУПИЛИ: Логвиненко Тетяна, Волошанська Світлана, які підтримали 
пропозицію Гірняк Світлани.
УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови організаційного комітету
Столярчука Ігоря.

Результати відкритого голосування:
За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  1.

3. ПРО ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, яка запропонувала обрати секретарем 
організаційного комітету Кулиняк Галину.
ВИСТУПИЛИ: Скварок Юрій, Кантор Наталія, які підтримали пропозицію 
Логвиненко Тетяни.
УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем організаційного комітету Кулиняк Галину. 

Результати відкритого голосування:
За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  1.

4. ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОДАЧУ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧЕНОЇ 
РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОЄКТІВ ПОЛОЖЕНЬ

СЛУХАЛИ: Кісіля Володимира, який запропонував до 20.06.2021 розробити та 
подати на затвердження вченої ради університету проекти:

Положення про порядок проведення виборів ректора університету; 
Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора 

університету;
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

університету;
Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора університету;

Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора університету;

Порядку організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора 
університету.
ВИСТУПИЛИ: Кантор Наталія, яка висунула пропозицію розробити проект 
Порядку акредитації представників засобів масової інформації на виборах 
ректора університету.



УХВАЛИЛИ: До 20.06.2021 розробити та подати на затвердження вченої ради 
університету проекти:

Положення про порядок проведення виборів ректора університету;
Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора 

університету;
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

університету;
Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора університету;

Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора університету;

Порядку організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора 
університету;

Порядку акредитації представників засобів масової інформації на виборах 
ректора університету.

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

5. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, яка запропонувала призначити наступне 
засідання організаційного комітету на четвер 17.06.2021 о 16:00.
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання організаційного комітету на 
четвер 17.06.2021 о 16:00.

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

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету

Тетяна ЛОГВИНЕНКО

—  Галина КУЛИНЯК


