
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 10 від 20 вересня 2021 р.

Початок засідання 
16 год ЗО хв

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, Пилипців Олег, Скварок 
Юрій, Столярчук Ігор, Цицик Ірина, Чопик Роман.
Відсутні: Зварич Василь, Куцик Олена, Пилипців Олег, Стасишин Христина. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення повторних виборів у групі № 1 та внесення змін до графіку 
проведення виборів представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (група № 
1), для участі у виборах ректора Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана.

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):
За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



1. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ У ГРУПІ № 1 ТА 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГРАФІКУ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є 
НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ 
ПРАЦІВНИКАМИ (ГРУПА № 1), ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА 

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА

СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка оголосила, що до організаційного комітету 
надійшов протокол засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора від 
20 вересня 2021 року № 3, відповідно до якого таємні вибори представників з 
числа штатних працівників структурних підрозділів групи № 1, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана визнано такими, що не відбулися. Запропонувала провести повторні 
вибори у групі № 1 23 вересня 2021 року з 9:00-15:00 в аудиторії № ЗО 
навчального корпусу № 1 та внести відповідні зміни до графіку проведення 
виборів представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками (група № 1), для участі 
у виборах ректора

Група структурних підрозділів Дата
проведення

Місце
проведення

Час
проведення

Група № 1 (бібліотека, 
бухгалтерська служба, редакційно- 
видавничий відділ, служба 
охорони праці, відділ організації 
наукової роботи, відділ 
інформаційної діяльності та 
молодіжної політики, відділ кадрів, 
відділ міжнародних зв’язків, 
журнал «Молодь і ринок», 
канцелярія, планово-фінансовий 
відділ, приймальна комісія, 
ректорат, центр країн Західної 
Європи, центр післядипломної 
освіти та доуніверситетської 
підготовки, відділ забезпечення 
якості освіти, архів, штатні 
працівники, які не входять до 
складу структурних підрозділів)

23.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00

Група № 2 (навчально-науковий 
інститут іноземних мов, навчально- 
науковий інститут музичного 
мистецтва, навчально-науковий 
інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних 
технологій, біолого-природничий

21.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00



факультет, історичний факультет, 
факультет психології, педагогіки та 
соціальної роботи, факультет 
початкової та мистецької освіти, 
навчально-науковий інститут 
фізичної культури і здоров’я, 
філологічний факультет)
Група № 3 (господарське 
управління, відділ технічного 
нагляду, експлуатації та ремонту 
будівель і споруд, відділ охорони 
та обслуговування будівель і 
споруд)

22.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00

УХВАЛИЛИ: 1. Провести повторні вибори представників з числа штатних 
працівників (група № 1), які не є науковими, науково-педагогічними і 
педагогічними працівниками 23 вересня 2021 року з 09:00-15:00 в аудиторії 
№30 навчального корпусу № 1.

2. Внести зміни до графіку проведення виборів представників штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора університету

Група структурних підрозділів Дата
проведення

Місце
проведення

Час
проведення

Група № 1 (бібліотека, 
бухгалтерська служба, редакційно- 
видавничий відділ, служба 
охорони праці, відділ організації 
наукової роботи, відділ 
інформаційної діяльності та 
молодіжної політики, відділ кадрів, 
відділ міжнародних зв’язків, 
журнал «Молодь і ринок», 
канцелярія, планово-фінансовий 
відділ, приймальна комісія, 
ректорат, центр країн Західної 
Європи, центр післядипломної 
освіти та доуніверситетської 
підготовки, відділ забезпечення 
якості освіти, архів, штатні 
працівники, які не входять до 
складу структурних підрозділів)

23.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00

Група № 2 (навчально-науковий 
інститут іноземних мов, навчально- 
науковий інститут музичного 
мистецтва, навчально-науковий 
інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних 
технологій, біолого-природничий

21.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00



факультет, історичний факультет, 
факультет психології, педагогіки та 
соціальної роботи, факультет 
початкової та мистецької освіти, 
навчально-науковий інститут 
фізичної культури і здоров’я, 
філологічний факультет)
Група № 3 (господарське 
управління, відділ технічного 
нагляду, експлуатації та ремонту 
будівель і споруд, відділ охорони 
та обслуговування будівель і 
споруд)"

22.09.2021 Аудиторія
№30

корпусу № 1

9.00-15.00

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

Голова організаційного комітету 

Секретар організаційного комітету

ЛОГВИНЕНКО

КУЛИНЯК


