
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПРОТОКОЛ
м. Дрогобич № 9 від 20 вересня 2021 р.

Початок засідання 
14 год 00 хв

Засідання організаційного комітету 
із проведення виборів ректора університету

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до списку кандидатів у представники та до списку 
виборців на виборах представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (група 
№ 1), для участі у виборах ректора Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка.

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 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СПИСКУ КАНДИДАТІВ У 
ПРЕДСТАВНИКИ ТА ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРАХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є 
НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ 
ПРАЦІВНИКАМИ (ГРУПА № 1), ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА 

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

1.1. СЛУХАЛИ: Тетяну Логвиненко, яка повідомила, що під час голосування за 
кандидатів у представники з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками (група № 1), для участі 
у виборах ректора університету членом оргкомітету Володимиром Кісілем 
виявлено помилку. Встановлено, що до списку кандидатів у представники та до 
списку виборців на виборах помилково було внесено директора бібліотеки 
Ігоря Розлуцького. Проте, згідно ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», 
посада директора бібліотеки відноситься до науково-педагогічних працівників. 
З огляду на це, Ігоря Розлуцького потрібно виключити зі списку кандидатів у 
представники та зі списку виборців на виборах. Включити Ігоря Розлуцького до 
списку науково-педагогічних, педагогічних та наукових штатних працівників. 
УХВАЛИЛИ: 1. Виключити Ігоря Розлуцького зі списку кандидатів у 
представники та зі списку виборців на виборах з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (група 
№ 1), для участі у виборах ректора університету.
2. Включити Ігоря Розлуцького до списку науково-педагогічних, педагогічних 
та наукових штатних працівників.
3. Довести до відома виборчої комісії факт виявлення помилки у списку 
кандидатів у представники та у списку виборців на виборах з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками (група № 1), для участі у виборах ректора університету. 
Результати відкритого голосування:

За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

1.2. СЛУХАЛИ: Володимира Кісіля, який зазначив, що до виборчого бюлетеня 
таємного голосування для обрання представників з числа штатних працівників 
структурних підрозділів групи № 1, які не є науковими, науково-педагогічними 
та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора університету 
включено від структурного підрозділу «бібліотека» аж 19 кандидатів у 
представники. А це приблизно 80% від усіх кандидатів групи № 1. 
Запропонував виокремити структурний підрозділ «бібліотека» із групи № 1. 
ВИСТУПИЛИ:

- Тетяна Логвиненко, яка наголосила, що згідно протоколу зборів 
колективу працівників бібліотеки від 14 вересня 2021 року № 1 було висунуто 
шість кандидатів у представники з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі 
у виборах ректора університету та на ім’я голови організаційного комітету 
надійшло 13 заяв від працівників бібліотеки які самостійно виявили бажання



бути зареєстрованими як кандидати у представники. Тому всіх 19 осіб було 
внесено до списку кандидатів у представники з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для 
участі у виборах ректора університету.

- Юрій Скварок, який зазначив, що немає потреби виокремлювати 
працівників бібліотеки в окрему групу, оскільки до списку кандидатів у 
представники загалом включено 43 особи, а від бібліотеки висунуто 19 
представників (44 %).

- Роман Чопик, який підтримав пропозицію Юрія Скварка.
УХВАЛИЛИ: Не виокремлювати структурний підрозділ «бібліотека» із групи
№  1 .
Результати відкритого голосування: 

За -  13;
Проти -  немає;
Утрималися -  немає.

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету

Тетяна ЛОГВИНЕНКО

Галина КУЛИНЯК


