
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 2 від 17 червня 2021 р.

Засідання організаційного комітету 
із проведення виборів ректора університету

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
університету.
2. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок обрання представників з числа інших штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора університету.
3. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора університету.
4. 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):
За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

1. ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧЕНОЇ 
РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОЄКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ 
КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Столярчука Ігоря, заступника голови організаційного комітету, 
який представив проект Положення про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Куцик Олена, яка вказала на необхідність виправити низку граматичних 
помилок у цьому проекті;



-  Столярчук Ігор, заступник голови організаційного комітету, який 
запропонував доповнити п. 4 про проведення міжтурового голосування у разі 
коли за результатами першого туру виборів на другому місці опинилися два і 
більше кандидатів з однаковою кількістю голосів;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка запропонувала 
прийняти проект Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
університету з урахуванням поданих пропозицій та подати його на 
затвердження вченій раді університету після погодження з профспілковим 
комітетом працівників університету.
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект Положення про виборчу комісію з проведення 
виборів ректора університету з урахуванням поданих пропозицій та подати 
його на затвердження вченій раді університету після погодження з 
профспілковим комітетом працівників університету.

Результати відкритого голосування:
З а -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

2. ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧЕНОЇ 
РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОЄКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 

ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ІНШИХ ШТАТНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИМИ І ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ, ДЛЯ 
УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок обрання представників з числа 
інших штатних працівників університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Кісіль Володимир, який наголосив на потребі доопрацювати проект цього 
Положення і привести його у повну відповідність до Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 
вищої освіти;
-  Гірняк Світлана, котра запропонувала розробити проект Порядку подання та 
розгляду скарг під час проведення виробів ректора університету;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, котра погодилася з 
думкою Кісіля Володимира та Гірняк Світлани і запропонувала доопрацювати 
проект Положення про порядок обрання представників з числа інших штатних 
працівників університету, які не є науковими, науково-педагогічними і 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора університету та 
розробити проект Порядку подання та розгляду скарг під час проведення 
виробів ректора університету.
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати проект Положення про порядок обрання 
представників з числа інших штатних працівників університету, які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для участі у



виборах ректора університету та розглянути його на наступному засіданні 
організаційного комітету та розробити проект Порядку подання та розгляду 
скарг під час проведення виробів ректора університету.

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

3. ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВЧЕНОЇ 
РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРОЄКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 

ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА СТУДЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У 
ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок обрання представників з числа 
студентів для участі у виборах ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Палиця Галина, яка наголосила на потребі доопрацювати проект цього 
Положення разом із студентським самоврядуванням університету;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, котра погодилася з 
думкою Палиці Галини і запропонувала доопрацювати проект Положення про 
порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
університету.
УХВАЛИЛИ: Доопрацювати проект Положення про порядок обрання 
представників з числа студентів для участі у виборах ректора університету та 
розглянути його на наступному засіданні організаційного комітету.

Результати відкритого голосування:
З а -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
запропонувала призначити наступне засідання організаційного комітету на 
вікторок 22.06.2021 о 14:00.
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання організаційного комітету на 
вівторок 22.06.2021 о 14:00.

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

4. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету Галина КУЛИНЯК


