
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ 

СТЕФАНИКА» 

 
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

 

26 лютого 2019 року       м. Івано-Франківськ 

 

На засіданні Виборчої комісії (далі - комісія) з проведення виборів ректора ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» присутні: 

1. Білоус Світлана Іванівна, асистент кафедри філософії, соціології та 

релігієзнавства філософського факультету; 

2. Бойчук Володимира Михайлівна, доцент кафедри фізики і методики 

викладання фізико-технічного факультету; 

3. Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, доцент кафедри історії України і 

методики викладання історії факультету історії, політології і 

міжнародних відносин; 

4. Галущак Ірина Євгенівна, доцент кафедри обліку і аудиту економічного 

факультету; 

5. Гой Тарас Петрович, доцент кафедри диференційних рівнянь і 

прикладної математики факультету математики та інформатики; 

6. Горєлов Віталій Олевтинович, доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних систем факультету математики та інформатики; 

7. Григорук Ірина Іванівна, асистент кафедри управління та бізнес-

адміністрування інституту післядипломної освіти та довузівської 

підготовки; 

8. Доцяк Ігор Іванович, доцент кафедри політології факультету історії, 

політології і міжнародних відносин; 

9. Коцюбинський Володимир Олегович, професор кафедри 

матеріалознавства і новітніх технологій фізико-технічного факультету; 

10. Лесів Мар’яна Зіновіївна, старший лаборант навчально-наукової 

лабораторії кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту 

факультету фізичного виховання і спорту; 

11. Максимів Юлія Василівна, доцент кафедри обліку і аудиту 

економічного факультету; 

12. Марчук Микола Васильович, завідувач кафедри соціально-економічних 

та природничих дисциплін Коломийського навчально-наукового 

інституту; 

13. Мельник Надія Богданівна, доцент кафедри обліку і аудиту 

економічного факультету; 

14. Петрина Оксана Степанівна, доцент кафедри англійської філології 

факультету іноземних мов; 

15. Пятківський Роман Олександрович, доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства філософського факультету; 

16. Ткачук Тамара Олексіївна, доцент кафедри світової літератури і 



порівняльного літературознавства факультету філології; 

17. Якубів Валентина Михайлівна, завідувач кафедри управління та бізнес-

адміністрування інституту післядипломної освіти та довузівської 

підготовки. 

 

Присутні 100,0 % членів комісії.  

Засідання комісії є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про нормативно-правове врегулювання процедури проведення виборів ректора 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

2. Про обрання голови комісії. 

3. Про обрання заступника голови комісії. 

4. Про обрання секретаря комісії. 

5. Про затвердження плану роботи комісії. 

6. Розподіл обов’язків між членами комісії та підписання протокольних рішень 

комісії. 

7. Про режим роботи комісії. 

 

За порядок денний голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол. 

 

1. Слухали: Смішко О.В., який доповів про нормативно-правове забезпечення 

проведення виборів  ректора університету. 

Вирішили: 

Зміст нормативно-правового забезпечення взяти до виконання.  

 

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол 

 

2. Слухали: Коцюбинського В.О., д.ф.-м.н., проф., який запропонував обрати 

головою комісії Якубів В.М., завідувача кафедрою управління та бізнес-

адміністрування, д.е.н., проф. 

Вирішили: 

Головою комісії обрати Якубів В.М., завідувача кафедрою управління та бізнес-

адміністрування, д.е.н., проф. 

 

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол. 

 

3. Слухали: Якубів В.М., завідувача кафедрою управління та бізнес-

адміністрування, д.е.н., проф., яка запропонувала обрати заступником голови 



комісії Коцюбинського В.О. 

Вирішили: Заступником голови комісії обрати Коцюбинського В.О. д.ф.-м.н., 

проф. 

 

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол 

 

4. Слухали: Максимів Ю.В., к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту, яка 

запропонувала обрати секретарем комісії Григорук І.І., асистента кафедри 

управління та бізнес-адміністрування; 

Вирішили: Обрати секретарем комісії Григорук І.І., асистента кафедри 

управління та бізнес-адміністрування. 

 

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол 

 

5. Слухали: Якубів В.М., яка запропонувала затвердити план роботи виборчої 

комісії. 

Вирішили: затвердити план роботи виборчої комісії (Додаток 1) 

 

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол 

 

6. Слухали: Якубів В.М. розподіл обов’язків між членами виборчої комісії. 

Вирішили: Розподілити обов’язки між членами комісії у запропонованому 

варіанті. Протокольні рішення скріплювати підписами голови та секретаря 

комісії. Наявність членів виборчої комісії на засіданні документально фіксувати 

за допомогою «Реєстраційного листа засідання Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора ПНУ», який додається до відповідного протоколу (Додаток 2). 

  

Голосували: 

«За» - 17 чол. (100 %) 

«Проти» - 0 чол.; 

«Утримались» - 0 чол 

 

7. Слухали: Якубів В.М., яка запропонувала встановити такий режим роботи 

виборчої комісії.: 

Години роботи:  

Понеділок -Четвер: 8.15-17.30 

П’ятниця: 8.15-16.15 

Перерва: 13.00-14.00 


















