
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 3 від 22 червня 2021 р.

Засідання організаційного комітету 
із проведення виборів ректора університету

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок 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 організаційний комітет із проведення виборів ректора 
університету.
4. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок акредитації представників засобів масової 
інформації на виборах ректора університету.
5. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок організації роботи офіційних спостерігачів на 
виборах ректора університету.
6. Про розроблення та подання на затвердження вченої ради університету 
проекту Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення 
виборів ректора університету.
7. 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 -  11;
Проти -  немає;
Утрималися — немає.



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

ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок проведення виборів ректора 
університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Кулиняк Галина, яка вказала на необхідність виправити низку граматичних 
помилок у цьому проекті;
-  Кісіль Володимир, котрий підтримав пропозицію Кулиняк Галини і 
наголосив, що проект Положення про порядок проведення виборів ректора 
університету відповідає Закону України “Про вищу освіту”, Методичним 
рекомендаціям щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 грудня 2014 р. № 726, Статуту Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка;
-  Столярчук Ігор, який висловив пропозицію вилучити п. 3.8. про створення 
дільничних виборчих комісій, оскільки у виборах ректора університету бере 
участь менше ніж 2 тис. осіб і немає відокремлених структурних підрозділів;
-  Кантор Наталія, яка рекомендувала п. 4.5. викласти у такій редакції: «Член 
виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови 
пред’явлення виборцем документа, що посвідчує його особу, визначеного 
законом України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус". Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку 
виборців навпроти свого прізвища підпис»;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка запропонувала 
прийняти проект Положення про порядок 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 порядок 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:
За -  11;
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, які не є науковими, науково-педагогічними і 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора університету. 
ВИСТУПИЛИ:
-Куцик Олена, яка вказала на необхідність виправити граматичні помилки у 
цьому проекті;
-Перхун Леся, яка запропонувала доповнити п. З.5., а саме: «Бюлетені для 
голосування вкладаються у конверт, який заклеюється. Місце склеювання 
скріплюється підписами голови та секретаря виборчої комісії та печаткою 
Університету.

Конверт з бюлетенями зберігається у сейфі. Персональна відповідальність 
за зберігання бюлетенів покладається на голову виборчої комісії»;
-Кантор Наталія, котра висловила пропозицію внести зміни до п. З.9., а саме 
замість формулювання «не більше двох» прописати «не більше трьох». 
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект 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 з 
урахуванням поданих пропозицій та подати його на затвердження вченій раді 
університету після погодження з профспілковим комітетом працівників 
університету.

Результати відкритого голосування:
З а -11;
Проти- немає;
Утрималися-пемае.

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

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА
УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про організаційний комітет із проведення 
виборів ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
-Думич Володимир, який висловив пропозицію вилучити п. 4.4. про утворення 
дільничних виборчих комісій, так як у виборах ректора університету не бере 
участь більше ніж 2 тис. осіб і немає відокремлених структурних підрозділів; 
-Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, котра запропонувала 
прийняти проект Положення про організаційний комітет з проведення виборів



-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, котра запропонувала 
прийняти проект Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
ректора університету із врахуванням поданих пропозицій та подати його на 
затвердження вченій раді університету після погодження з профспілковим 
комітетом працівників університету.
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект Положення про організаційний комітет з 
проведення виборів ректора університету із врахуванням поданих пропозицій 
та подати його на затвердження вченій раді університету після погодження з 
профспілковим комітетом працівників університету.

Результати відкритого голосування:
За -  11;
Проти -  немає;
Утрималися — немає.

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

АКРЕДИТАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
НА ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації на виборах ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Палиця Галина, яка запропонувала виправити граматичні помилки.
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка запропонувала 
затвердити проект Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації на виборах ректора університету з урахування поданих 
пропозицій та подати його на затвердження вченій раді університету після 
погодження з профспілковим комітетом працівників університету.
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект Положення про порядок акредитації 
представників засобів масової інформації на виборах ректора університету з 
урахування поданих пропозицій та подати його на затвердження вченій раді 
університету після погодження з профспілковим комітетом працівників 
університету.

Результати відкритого голосування:
За — 11;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

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

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ
РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок організації роботи офіційних 
спостерігачів на виборах ректора університету.



ВИСТУПИЛИ:
-  Столярчук Ігор, який рекомендував доповнити останнє речення п. 1.1. 
словами «та рівності прав учасників» та вилучити слова «головної та 
дільничної виборчих комісій» у п. З.2.;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка висунула 
пропозицію прийняти проект Положення про порядок організації роботи 
офіційних спостерігачів на виборах ректора університету з урахуванням 
висловлених пропозицій та подати його на затвердження вченій раді 
університету після погодження з профспілковим комітетом працівників 
університету.
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект Положення про порядок організації роботи 
офіційних спостерігачів на виборах ректора університету з урахуванням 
висловлених пропозицій та подати його на затвердження вченій раді 
університету після погодження з профспілковим комітетом працівників 
університету.

Результати відкритого голосування:
За -  11;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

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

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила проект Положення про порядок подання та розгляду скарг під час 
проведення виборів ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Кісіль Володимир, який зазначив, що проект Положення відповідає чинному 
законодавству;
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка висунула 
пропозицію прийняти проект Положення про порядок подання та розгляду 
скарг під час проведення виборів ректора університету та подати його на 
затвердження вченій раді університету після погодження з профспілковим 
комітетом працівників університету.
УХВАЛИЛИ: Прийняти проект Положення про порядок подання та розгляду 
скарг під час проведення виборів ректора університету та подати його на 
затвердження вченій раді університету після погодження з профспілковим 
комітетом працівників університету.

Результати відкритого голосування:
З а -  11;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.



7. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
запропонувала призначити наступне засідання організаційного комітету на 
четвер 24.06.2021 о 14:00.
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання організаційного комітету на 
четвер 24.06.2021 о 14:00.

Результати відкритого голосування:
З а -  11;
Проти -  немає;
Утрималися — немає.

Голова організаційного комітету 

Секретар організаційного комітету

Тетяна ЛОГВИНЕНКО

Галина КУЛИНЯК


