ПРОТОКОЛ № 1
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора
Української академії друкарства
м.Львів

25 вересня 2018 року

На засіданні організаційного комітету (далі - оргкомітет) з проведення
виборів ректора Української академії друкарства присутні:
1. Гірняк Олег Михайлович, – голова профкому первинної
профспілкової організації працівників академії, доцент, кандидат
економічних наук;
2. Горбач Олена Вацлавівна – начальник відділу кадрів;
3. Капраль Ірина Іванівна – доцент кафедри медіа комунікацій,
кандидат філологічних наук;
4. Кіпчарська Людмила Миколаївна – юрисконсульт;
5. Маїк Володимир Зіновійович – проректор з наукової роботи,
доцент, кандидат технічних наук;
6. Миклушка Ігор Зіновійович – декан факультету видавничополіграфічних, інформаційних технологій, доцент, кандидат
технічних наук;
7. Петрів Роман Іванович – декан факультету комп’ютерної
поліграфічної інженерії, доцент, кандидат технічних наук;
8. Савчак Леся
Олегівна – групи Рм-61 факультету медіа
комунікацій та підприємства;
9. Семенюк Роман Петрович – проректор з адміністративногосподарської роботи;
10. Сеньківський Всеволод Миколайович – завідувач кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій, професор , доктор
технічних наук;
11. Слоцяк Марія Володимирівна - в.о. директора Львівського
поліграфічного коледжу Української академії друкарства;
12. Тупичак Любов Любомирівна – голова первинної профспілкової
організації студентів академії;

13. Угрин Ярослав Михайлович – проректор з науково-педагогічної
роботи, доцент, кандидат технічних наук;
14. Шевчук Олексій Васильович – начальник відділу міжнародних
зв’язків та інформаційного забезпечення;
15. Шепіта Петро Ігорович – інженер-програміст;
16. Шибанов Володимир Вікторович завідувач кафедри
поліграфічного матеріалознавства і хімії, професор, доктор хімічних
наук;
Присутні 16 з 16 членів оргкомітету, або 100%. Засідання оргкомітету є
правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про визначення правових підстав проведення виборів ректора
Української академії друкарства.
Доповідач: Угрин Я.М.
2. Про наказ Української академії друкарства від 21.09.2018р. №
268 «Про організацію проведення виборів ректора Української
академії друкарства».
Доповідач: Угрин Я.М.
3. Про обрання голови оргкомітету.
Доповідач: Угрин Я.М.
4. Про обрання заступника голови оргкомітету.
Доповідач: Угрин Я.М.
5. Про обрання секретаря оргкомітету.
Доповідач: Угрин Я.М.
6. Про розробку положень з організації та проведення виборів
ректора Української академії друкарства.
Доповідач: Угрин Я.М.
7. Розподіл обов’язків між членами оргкомітету та підписання
протокольних рішень оргкомітету.
Доповідач: Угрин Я.М.
8. Про режим роботи оргкомітету.
Доповідач: Угрин Я.М.
За порядок денний проголосували одноголосно.
1. Про визначення правових підстав проведення виборів ректора
Української академії друкарства.
Слухали: Угрина Я.М.
Доповів, що правовими підставами проведення виборів ректора
академії є ст.42 Закону України «про вищу освіту», постанова КМУ від
05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про
вищу освіту», розділ 6 Статуту академії, наказ Міністерства освіти і науки

України від 10.09.2018р. № 372-к «Про оголошення конкурсу на заміщення
посад керівників закладів вищої освіти», публікація про оголошення
проведення конкурсу в газеті «Освіта України» від 17.09.2018р. № 36.
Вирішили:
1.1. При організації проведення виборів ректора Української академії
друкарства керуватись нормами статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
та Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та
порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014р. № 726.
Результати голосування: «за» 16 ; «проти» - 0; «утрималось» - 0
2. Про наказ Української академії друкарства від 21.09.2018р. №
268 «Про організацію проведення виборів ректора Української
академії друкарства».
Слухали: Угрина Я.М..
Доповів про наказ Української академії друкарства від 21.09.2018р. №
268 «Про організацію проведення виборів ректора Української академії
друкарства», яким визначено комплекс заходів щодо організації та
проведення виборів ректора академії.
Вирішили:
2.1. Наказ УАД від 21.09.2018 р. № 268 взяти до відома.
Результати голосування: «за» 16 ; «проти» - 0; «утрималось» - 0
3. Про обрання голови оргкомітету.
Слухали: Угрина Я.М.
Доповів, про необхідність обрати зі складу оргкомітету голову.
Петрів Р.П. – декан факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії
запропонував обрати головою оргкомітету Угрина Я.М, проректора з
науково-виховної роботи.
Вирішили:
3.1. Головою оргкомітету обрати Угрина Я.М., проректора з наукововиховної роботи.
Результати голосування: «за» - 16 ; «проти» - 0; «утрималось» - 0
4. Про обрання заступника голови оргкомітету.
Слухали: Угрина Я.М.
Доповів про необхідність обрати заступника голови оргкомітету.
Миклушка І.З. декан факультету видавничо-поліграфічних,
інформаційних технологій запропонував обрати заступником голови
оргкомітету Кіпчарську Л.М. – юрисконсульта.

Вирішили:
4.1. Заступником голови оргкомітету обрати Кіпчарську Л.М.,
юрисконсульта академії.

Результати голосування: «за» 16 ; «проти» - 0; «утрималось» - 0
5. Про обрання секретаря оргкомітету.
Слухали: Угрина Я.М.
Доповів про необхідність обрати секретаря оргкомітету.
Шевчук О.В., начальник відділу міжнародних зв’язків та інформаційного
забезпечення, запропонував обрати секретарем оргкомітету Капраль І.І. –
доцента кафедри медіа комунікацій, кандидат філологічних наук.
Вирішили:
5.1. Секретарем оргкомітету обрати Капраль І.І. доцента кафедри медіа
комунікацій, кандидат філологічних наук.
Результати голосування: «за» 16; «проти» - 0; «утрималось» - 0
6.
Про розробку положень з організації та проведення виборів
ректора Української академії друкарства.
Слухали : Угрина Я.М.
Доповів, що наказом Української академії друкарства від 21.09.2018р.
№ 268 «Про організацію проведення виборів ректора Української академії
друкарства» оргкомітету доручено розробити та подати до 01. 10.2018р. на
розгляд Вченої ради Академії такі документи з організації та проведення
виборів ректора академії:
 Положення про порядок проведення виборів ректора академії;
 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
академії;
 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
академії;
 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах
ректора академії з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками;
 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах
ректора академії з числа студентів;
 Положення про порядок організації роботи спостерігачів та
акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора академії;
 Положення про порядок роботи та акредитації засобів масової
інформації на виборах ректора академії.
Вирішили:
6.1. До 01.10.2018р. розробити і подати на затвердження вченої ради
академії наступні документи з організації та проведення виборів
ректора академії:
 Положення про порядок проведення виборів ректора академії;
 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора
академії;
 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
академії;

 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах
ректора академії з числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками;
 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах
ректора академії з числа студентів;
 Положення про порядок організації роботи спостерігачів та
акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора академії;
 Положення про порядок роботи та акредитації засобів масової
інформації на виборах ректора академії.
Результати голосування: «за» 16 ; «проти» - 0; «утрималось» - 0
7. Розподіл обов’язків між членами оргкомітету та підписання
протокольних рішень оргкомітету.
Слухали: Угрина Я.М. - голову організаційного комітету з проведення
виборів ректора УАД, який запропонував розділити обов’язки між членами
оргкомітету таким чином:
Угрин Я.М., проректор з
науково-педагогічної роботи

Миклушка І.З. , декан
факультету видавничополіграфічних, інформаційних
технологій,
Сеньківський В.М., завідувач
кафедри комп’ютерних наук та
інформаційних технологій,
Шибанов В.В., завідувач
кафедри поліграфічного
матеріалознавства і хімії,

Петрів Р.І., декан факультету
комп’ютерної поліграфічної
інженерії,

Відповідає за організацію роботи
організаційного комітету з проведення
виборів ректора академії та координує
своєчасне
виконання
членами
оргкомітету покладених на них завдань
Забезпечують
комунікацію
та
проводить
організаційну
роботу
пов’язану з проведенням виборів
ректора по факультету видавничополіграфічних,
інформаційних
технологій.
Здійснюють реєстрацію спостерігачів
від кандидатів на посаду ректора й
акредитацію громадських спостерігачів
відповідно до Порядку організації
роботи спостерігачів на виборах
ректора УАД.
Акредитувати представників засобів
масової інформації відповідно до
порядку роботи та акредитації засобів
масової інформації на виборах ректора
УАД.
Списки
зареєстрованих
спостерігачів та акредитованих ЗМІ
подати виборчій комісії
Забезпечують комунікацію та
проводить організаційну роботу
пов’язану з проведенням виборів
ректора по факультету комп’ютерної
поліграфічної інженерії

Слоцяк М.В., в.о. директора
Львівського поліграфічного
коледжу Української академії
друкарства

Забезпечує комунікацію та проводить
організаційну роботу пов’язану з
проведенням виборів ректора по
Львівському поліграфічному коледжі
Української академії друкарства
Гірняк О.М., голова профкому Забезпечує комунікацію та проводить
первинної профспілкової
організаційну роботу пов’язану з
організації працівників академії проведенням виборів ректора по
факультету
медіакомунікацій
та
підприємництва.
Тупичак Л.Л., голова первинної Забезпечують
комунікацію
та
профспілкової організації
проводять
організаційну
роботу
студентів академії;
пов’язану з проведенням виборів
Савчак Л.О., студентка групи
ректора
по
раді
студентського
Рм-61 факультету медіа
самоврядування, визначають квоту і
комунікацій та підприємства;
організовують вибори представників
для участі у виборах ректора академії з
числа студентів
Семенюк Р.П., проректор з Забезпечує організаційно-господарське
адміністративно-господарської
забезпечення діяльності оргкомітету,
роботи;
забезпечує виборчу комісію прозорими
скриньками для голосування, сейфом,
обладнаними кабінками та місцями
роботи членів виборчої комісії.
Капраль І.І., доцент кафедри
Оформляє
протоколи
засідань
медіа комунікацій
оргкомітету, виконує інші завдання ,
пов’язані із організаційною роботою
оргкомітету за доручення голови
оргкомітету
Підготувати
графік
зустрічей
кандидатів на посаду ректора академії з
працівниками та студентами
Відповідає за діловодство оргкомітету,
Кіпчарська Л.М.,
юрисконсульт
виконує інші завдання, пов’язані з
роботою оргкомітету в т.ч. передає всю
документацію,
пов’язану
з
проведенням виборів ректора до архіву
академії
Маїк В.З., проректор з наукової Забезпечують
комунікацію
та
роботи;
проводить
організаційну
роботу
Горбач О.В., начальник відділу пов’язану з проведенням виборів
кадрів
ректора по структурних підрозділах,
що не входять до складу факультетів,
подають виборчій комісії загальний
список осіб, які мають право брати
участь у виборах ректора.

