
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ

м. Дрогобич № 2 від 17 вересня 2021 р.

Засідання виборчої комісії з проведення 
виборів ректора університету

Присутні: Бучковська Наталія, Гівчак Ігор, Грачов Дмитро, Гриник Ігор, 
Каралюс Марія, Кравцова Світлана, Кравченко-Дзонза Олена, Максим’як 
Василь, Павловський Юрій, Патен Ірина, Скробач Тарас, Стецюцяк Оксана, 
Юськів Віталій, Яскевич Ольга.
Відсутні: Биців Марія, Петренко Олег.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виготовлення бюлетенів для голосування.
2. Про розподіл обов’язків членів виборчої комісії щодо проведення таємних 
виборів осіб з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора 
університету.

Засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка (далі -  виборча 
комісія) є правочинним.

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

1. ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

СЛУХАЛИ: Гриника Ігоря, який зазначив, що 16 вересня 2021 року 
організаційний комітет з проведення виборів ректора Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка передав виборчій 
комісії список виборців на виборах 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 Франка на 8 аркушах, 
всього на 109 осіб; список виборців на виборах представників з числа штатних 
працівників структурних підрозділів групи № 2, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 
6 аркушах, всього на 75 осіб; список виборців на виборах представників з числа 
штатних працівників структурних підрозділів групи № 3, які не є науковими,



науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах 
ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка на 12 аркушах, всього на 175 осіб, а також списки кандидатів у 
представники з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками (група № 1, група № 2, група 
№ 3) для участі у виборах ректора Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.

Ігор Гриник запропонував виготовити бюлетені для проведення таємних 
виборів осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету із 
категорії працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками у кількості 109 штук для групи № 1, 75 штук для 
групи № 2, 175 штук для групи № 3. Бюлетені засвідчити підписами голови і 
секретаря виборчої комісії та скріпити печаткою Університету.
УХВАЛИЛИ: Виготовити бюлетені у кількості 109 штук для групи № 1, 
75 штук для групи № 2, 175 штук для групи № 3, засвідчити їх підписами 
голови і секретаря виборчої комісії та скріпити печаткою Університету.

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

2. ПРО РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЩОДО 
ПРОВЕДЕННЯ ТАЄМНИХ ВИБОРІВ ОСІБ З ЧИСЛА ШТАТНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО- 
ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЛЯ 

УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Гриника Ігоря, який запропонував розподілити обов’язки членів 
виборчої комісії у дні проведення таємних виборів осіб з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора університету таким чином:

-  за встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців і 
видачі бюлетенів відповідають: Биців Марія, Грачов Дмитро, Каралюс Марія, 
Кравченко-Дзонза Олена, Кравцова Світлана, Скробач Тарас, Стецюцяк 
Оксана; Каралюс Марія, Павловський Юрій, Яскевич Ольга;

-  контроль за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування 
здійснює Петренко Олег;

-  контроль за скриньками для голосування -  Бучковська Наталія;
-  контроль за входом і виходом з приміщення для голосування -  

Максим’як Василь.
УХВАЛИЛИ: 1. Відповідальними за встановлення особи виборця та його 
наявності у списку виборців і видачі бюлетенів відповідають: Биців Марія, 
Грачов Дмитро, Каралюс Марія, Кравченко-Дзонза Олена, Кравцова Світлана, 
Скробач Тарас, Стецюцяк Оксана; Каралюс Марія, Павловський Юрій, Яскевич 
Ольга.

2. Відповідальними за здійснення контролю за проходженням виборців у 
кабіни для таємного голосування призначити ГІетречка Олега;



3. Відповідальною за здійснення контролю за скриньками для 
голосування призначити Бучковську Наталію;

4. Відповідальним за здійснення контролю за входом і виходом з 
приміщення для голосування призначити Максим’яка Василя.

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

Секретар виборчої комісії

Голова виборчої комісії

Ірина ПАТЕН

Ігор ГРИНИК


