ПРОТОКОЛ № 3
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора
Української академії друкарства
м.Львів

08 жовтня 2018 року

На засіданні організаційного комітету (далі - оргкомітет) з проведення
виборів ректора Української академії друкарства присутні:
1. Гірняк Олег Михайлович, – голова профкому
профспілкової організації працівників академії;

первинної

2. Горбач Олена Вацлавівна – начальник відділу кадрів;
3. Капраль Ірина Іванівна – доцент кафедри медіа комунікацій;
4. Кіпчарська Людмила Миколаївна – юрисконсульт;
5. Маїк Володимир Зіновійович – проректор з наукової роботи;
6. Миклушка Ігор Зіновійович – декан факультету видавничополіграфічних, інформаційних технологій;
7. Петрів Роман Іванович
поліграфічної інженерії;

–

декан

факультету

комп’ютерної

8. Савчак Леся Олегівна – групи Рм-61 факультету медіа комунікацій
та підприємства;
9. Семенюк Роман Петрович
господарської роботи;

–

проректор

з

адміністративно-

10. Сеньківський Всеволод Миколайович – завідувач
комп’ютерних наук та інформаційних технологій;

кафедри

11. Тупичак Любов Любомирівна – голова первинної профспілкової
організації студентів академії;
12. Угрин Ярослав Михайлович – проректор з науково-педагогічної
роботи;
13. Шевчук Олексій Васильович – начальник відділу міжнародних
зв’язків та інформаційного забезпечення;
14. Шепіта Петро Ігорович – інженер-програміст;

15. Шибанов Володимир Вікторович завідувач кафедри
поліграфічного матеріалознавства і хімії;
Присутні 15 з 16 членів оргкомітету, або 93, 75%. Засідання оргкомітету є
правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Погодження списку штатних наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників академії та Львівського поліграфічного
коледжу УАД для участі у виборах ректора академії.
Доповідач: Горбач О.В.
2. Об’єднання
структурних підрозділів УАД, де працюють
працівники, які не є штатними науковими, науково-педагогічними
працівниками, в окремі групи для визначення квоти та проведення
виборів представників для участі у виборах ректора академії.
Доповідач: Горбач О.В.
3. Затвердження
списків
працівників
Української
академії
друкарства та Львівського поліграфічного коледжу УАД, які не є
науковими,
науково-педагогічними
та
педагогічними
працівниками для проведення зборів з обрання представників для
участі у виборах ректора академії.
Доповідач: Горбач О.В.
4. Визначення квот представництва штатних представників і
студентів Української академії друкарства та Львівського
поліграфічного коледжу УАД для організації виборів для обрання
представників для участі у виборах ректора академії.
Доповідач: Угрин Я.М.
5. Про визначення дати, місця, часу проведення зборів груп штатних
працівників Української академії друкарства, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та зборів
цієї категорії працівників ЛПК УАД для обрання представників
для участі у виборах ректора академії.
Доповідач : Угрин Я.М.
За порядок денний голосували «за» одноголосно.
1. Слухали : Горбач О.В.
Доповіла про формування відділом кадрів академії та ЛПК УАД списків
штатних наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників
академії та ЛПК УАД для участі у виборах ректора академії. Віднесення
штатних працівників академії та ЛПК до зазначеної категорії
здійснювалось відповідно до норм Закону України «Про вищу освіту» (ст.
55) та переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»,

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2000р. №
963.
Запропонувала :
1.1. Погодити список штатних наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників академії та Львівського поліграфічного
коледжу УАД.
Вирішили:
1.1. Погодити список
штатних наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників академії та Львівського поліграфічного
коледжу УАД:
Список штатних наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників академії та Львівського поліграфічного коледжу УАД станом
на 01.10.2018р. (Додаток № 1)
Результати голосування: «за» - 15, «проти» -0, «утрималось» - 0
2. Слухали: Горбач О.В., яка на підставі штатних розкладів УАД та
Львівського поліграфічного коледжу
УАД, загальної кількості
працівників, які станом на 01.10.2018р. працюють в академії та
враховуючи великий кількісний склад зазначеної категорії працівників,
які не є штатними науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора УАД запропонувала
сформувати групи для проведення зборів зазначеної категорії, до якої
повинні увійти працівники декількох структурних підрозділів академії і
внесла такі пропозиції:
2.1. Об’єднати структурні підрозділи академії та ЛПК УАД в такі
окремі групи:
I. Учбово – допоміжний персонал академії.
II. Адміністративно – технічний персонал академії.
III. Обслуговуючий персонал академії.
IV. Допоміжний персонал ЛПК УАД.
V. Обслуговуючий персонал ЛПК УАД.
Виступив: Гірняк О.М., голова первинної профспілкової організації
працівників УАД , який запропонував підтримати надані начальником
відділу кадрів пропозиції.
Інших пропозицій не було.
Вирішили:
2. Затвердити запропоновану схему об’єднання структурних підрозділів
Української академії друкарства та Львівського поліграфічного коледжу
УАД та сформувати в академії 5 груп, де працюють штатні працівники,
які не є науковими, науково-педагогічними працівниками, для визначення
квоти та проведення виборів представників для участі у виборах ректора
УАД.
Результати голосування: «за» - 15, «проти» -0, «утрималось» - 0

3. Слухали: Горбач О.В.
3.1. Запропонувала затвердити, виходячи
зі спискового складу
структурних підрозділів академії та Львівського поліграфічного коледжу
об’єднаних у групи згідно з рішенням організаційного комітету, кількісний
та списковий склад груп штатних працівників академії та коледжу, які не є
науковими, науково - педагогічними та педагогічними працівниками, для
проведення зборів для обрання представників для участі у виборах ректора
академії.
Вирішили:
3.1. Затвердити кількісний та списковий склад груп для проведення зборів
штатних працівників , які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками для обрання представників для участі у виборах
ректора академії:
Група № 1 Учбово – допоміжний персонал академії - 109 осіб;
Група № 2 Адміністративно – технічний персонал академії - 52 осіб;
Група № 3 Обслуговуючий персонал академії - 111 осіб;
Група № 4 Допоміжний персонал ЛПК УАД - 16 осіб
Група № 5 Обслуговуючий персонал ЛПК УАД - 37 осіб.
Додаток № 2 Алфавітні списки штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними працівниками УАД та ЛПК УАД по сформованим
групам.
Результати голосування: «за» - 15, «проти» -0, «утрималось» - 0
4. Слухали: Угрина Я.М.
Доповів, що відповідно п.п. 3.2.3. «Положення про організаційний комітет
з проведення виборів ректора Української академії друкарства»
організаційний комітет має визначити та довести квоти представництва
штатних працівників і студентів академії та Львівського поліграфічного
коледжу УАД для організації прямих таємних виборів для обрання
представників для участі у виборах ректора академії відповідно до абзацу
5 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту». Виходячи з
даної норми законодавства та спискового складу штатних наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників академії та ЛПК УАД
запропонував встановити квоти представництва штатних працівників і
студентів академії та коледжу для організації прямих таємних виборів для
обрання представників для участі у виборах ректора академії. Для
визначення квот взяти за основу такий відсоток категорій виборців від
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах:
- наукові, науково-педагогічні, педагогічні штатні працівники - не
менше 76%;
- штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними,
педагогічними працівниками – до 9 %
- студенти – не менше 15 %.

Також зазначив про необхідність кількісного розподілу квоти
представництва штатних працівників УАД та ЛПК УАД, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, між
визначеними та сформованими групами.
Вирішили:
4.1. Встановити квоти представництва штатних працівників і студентів
академії та Львівського поліграфічного коледжу УАД для організації
прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах
ректора академії ( табл.1):
Штатні працівники, які
не є науковими, науковопедагогічними,
студенти
усього
підрозділ
педагогічними
працівниками
кількість
%
кількість
%
кількість
Українська
академія
27
42
69
друкарства
8,9
15,1
Львівський
поліграфічний
6
14
20
коледж УАД
4.2. Провести кількісний пропорційний розподіл квоти представництва
штатних працівників УАД та ЛПК УАД, які не є науковими, науковопедагогічними працівниками , між сформованими групами для висунення
претендентів у представники для участі у виборах ректора академії таким
чином (таблиця 2):
група
Чисельність осіб
Квота, осіб
Група № 1
109
11
Група № 2
52
5
Група № 3
111
11
Група № 4
16
2
Група № 5
37
4
4.3. Довести встановлені квоти представництва штатних працівників і
студентів академії та Львівського поліграфічного коледжу УАД ,
керівників структурних підрозділів, керівників ЛПК УАД, керівників
органів студентського самоврядування академії та ЛПК УАД для
організації прямих таємних виборів для обрання представників для
участі у виборах ректора академії.
4.4. Оприлюднити визначені квоти на веб-сайті академії.
Результати голосування: «за» - 15, «проти» -0, «утрималось» - 0
5. Слухали: Угрина Я.М.

