
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 16 від 12 жовтня 2021 р.

Засідання організаційного комітету 
із проведення виборів ректора університету

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати проведення другого туру виборів ректора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
2. Про направлення результатів виборів до Міністерства освіти і науки 
України.

Голосували за затвердження порядку денного (голосування відкрите): 
За -  15;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



1. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ 
РЕКТОРА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка поінформувала, що 12 жовтня 2021 року 
було проведено другий тур виборів ректора університету.

До організаційного комітету надійшов протокол виборчої комісії від 
12.10.2021 р. № 13, у якому зазначено, що кількість виборців, яка взяла участь 
у другому турі становить 474 особи (85,09 %) від загальної кількості виборців 
(557 осіб).

Результати таємного голосування:
- за Валентину Бодак проголосувало 2,88 осіб (60,76%);
- за Миколу Галіва проголосувало 144 особи (30,38%);
- не підтримали жодного кандидата 31 особа (6,54%);
- кількість виборчих бюлетенів для голосування визнано недійсними -11 .

Відповідно до п. 4.18 «Положення про порядок проведення виборів 
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка», затвердженого вченою радою університету від 29.06.2021 р. протокол 
№ 8, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 
більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах. Оскільки, 12.10.2021 р. у виборах взяло участь 85,09 % виборців, то 
слід вважати вибори такими, що відбулися.

За результатами другого туру виборів ректора університету, переможцем 
стала доктор філософських наук, професор Валентина Бодак, яка отримала 
60,76 % голосів виборців.

Виборча комісія передала організаційному комітету два оригінальних 
примірника протоколу від 12.10.2021 р. № 13 щодо підрахунку голосів та 
комплект бюлетенів. Під час виборів ректора університету заяв чи скарг, які 
були б подані кандидатами на посаду ректора університету та спостерігачами, 
не надходило. Вибори відбулися з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

Відтак, Тетяна Логвиненко запропонувала вважати вибори ректора 
університету такими, що відбулися та визнати переможцем виборів доктора 
філософських наук, професора Валентину Бодак.
УХВАЛИЛИ: 1. Вважати вибори ректора університету 12 жовтня 2021 року 
такими, що відбулися.

2. Визнати переможцем виборів ректора університету доктора 
філософських наук, професора Валентину Бодак.

Результати відкритого голосування:
За -  15;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



2. ПРО НАПРАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДО МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка повідомила, що відповідно до Положення 
про порядок проведення виборів ректора, організаційний комітет направляє до 
Міністерства освіти і науки України один оригінальний примірник протоколу 
засідання виборчої комісії з проведення виборів керівника закладу вищої 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка від 12Л0.2021 р. № 13, а також копію протоколу засідання 
організаційного комітету із проведення виборів ректора університету від 
12.10.2021 р. № 16 щодо результатів другого туру виборів.
ВИСТУПИЛИ: Ігор Столярчук, який запропонував уповноважити голову 
організаційного комітету Тетяну Логвиненко підготувати супровідний лист та 
направити необхідну документацію до Міністерства освіти і науки України. 
УХВАЛИЛИ: Уповноважити голову організаційного комітету Тетяну 
Логвиненко підготувати супровідний лист та направити необхідну 
документацію до Міністерства освіти і науки України 

Результати відкритого голосування:
За -  15;
Проти — немає;
Утрималися -  немає.

Голова організаційного комітету 

Секретар організаційного комітету


