
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 4 від 24 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. 
Відсутні: Думич Володимир, Скварок Юрій, Столярчук Ігор, Чопик Роман. 
Запрошені: Музичка Святослав, студентський ректор.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розроблення проекту Положення про порядок обрання представників з 
числа студентів для участі у виборах ректора університету.
2. Про оприлюднення проектів Положень на офіційному вебсайті університету 
для публічного обговорення.
3. 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 ПРОЄКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 
ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА СТУДЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
представила на засіданні оргкомітету студентського ректора університету 
Музичку Святослава і ознайомила присутніх з проектом Положення про 
порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
університету.
ВИСТУПИЛИ:
-  Кісіль Володимир, який запропонував доповнити п.3.6, а саме «Бюлетені для 
голосування вкладаються у конверт, який заклеюється. Місце склеювання 
скріплюється підписами голови та секретаря комісії інституту (факультету) та 
печаткою інституту (факультету).

Конверт з бюлетенями зберігається у сейфі. Персональна відповідальність 
за зберігання бюлетенів покладається на голову виборчої комісії інституту



(факультету)».
-  Музичка Святослав, котрий підтримав пропозицію Кісіля Володимира і 
нагадав, що студентське самоврядування студентів університету має своє 
Положення і в пункті 5 описано всю процедуру обрання представників з числа 
студентів для участі у виборах ректора університету. Запропонував внести 
зміни до пункту 5 Положення про студентське самоврядування.
-  Логвиненко Тетяна, голова організаційного комітету, яка рекомендувала 
студентському самоврядуванню студентів університету спільно з 
профспілковим комітетом студентів університету внести зміни до Положення 
про студентське самоврядування у частині процедури обрання представників з 
числа студентів для участі у виборах ректора університету в установленому 
порядку.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати студентському самоврядуванню студентів 
університету спільно з профспілковим комітетом студентів університету внести 
зміни до Положення про студентське самоврядування у частині процедури 
обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
університету в установленому порядку.

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

2. ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ ПОЛОЖЕНЬ НА ОФІЦІЙНОМУ 
ВЕБСАЙТІ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
запропонувала оприлюднити проекти Положень на офіційному вебсайті 
університету для публічного обговорення.
ВИСТУПИЛИ:
-  Гірняк Світлана, яка підтримала пропозицію Логвиненко Тетяни і наголосила, 
що всі проекти Положень відповідають Закону України “Про вищу освіту”, 
Методичним рекомендаціям щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника закладу вищої освіти, які затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 та Статуту Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
УХВАЛИЛИ: Оприлюднити на офіційному вебсайті університету для 
публічного обговорення: проект Положення про порядок проведення виборів 
ректора університету; проект Положення про організаційний комітет із 
проведення виборів ректора університету; проект Положення про виборчу 
комісію з проведення виборів ректора університету; проект Положення про 
порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора університету; проект Положення про порядок організації 
роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора університету; проект 
Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації 
на виборах ректора університету; проект Положення про порядок подання та 
розгляду скарг під час проведення виборів ректора університету.



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

3. ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ

СЛУХАЛИ: Логвиненко Тетяну, голову організаційного комітету, яка 
запропонувала призначити наступне засідання організаційного комітету на 
середу 30.06.2021 об 11:00.
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання організаційного комітету на 
середу 30.06.2021 об 11:00.

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

Голова організаційного комітету Тетяна ЛОГВИНЕНКО

Секретар організаційного комітету — Галина КУЛИНЯК


