
 
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка 
 

від 25.10.2017 р. 
 
Головуючий: Григорук Анатолій Ананійович. 
Секретар: Бачинська Галина Василівна. 
 
Присутні: 14. 
Відсутні: Маркович  М.Й. 
Запрошений: Буяк Б.Б. – претендент на посаду ректора ТНПУ, доктор 
філософських наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного 
співробітництва 
Початок засідання – 12:30 год. 
 
П о р я д о к  д е н н и й :  

1. Про затвердження списків обраних представників з числа студентів, 
які братимуть участь у виборах ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка.  

2. Про затвердження списку виборців ТНПУ, які братимуть участь у 
виборах ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 8 листопада 2017 р. 

3. Затвердження місця проведення виборів ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. 

4. Про затвердження графіку проведення зустрічей кандидата на 
посаду ректора з виборцями Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

5. Про реєстрацію спостерігачів на виборах ректора від кандидата на 
посаду ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 

6. Про затвердження списку осіб з числа співробітників для 
забезпечення порядку та відеозйомки на виборчій дільниці під час 
проведення виборів ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

7. Про затвердження переліку документів, за якими виборча комісія 
видаватиме виборцям бюлетені для таємного голосування під час 
виборів ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 
 

Порядок денний підтримано одноголосно. 
 



СЛУХАЛИ: про затвердження списків обраних представників з числа 
студентів, які братимуть участь на виборах ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка.  

ВИСТУПИВ: Григорук А. А., голова організаційного комітету з проведення 
виборів. 

Вибори представників з числа студентів університету відбулися 
по факультетах, відповідно до графіку і без порушень процедури. За 
проведенням виборів представників мали змогу спостерігати 
представники оргкомітету Піговський М.М., Коляса П.І., Шерстій І.І. 
Кількість обраних представників студентів відповідає визначеним 
квотам. Оргкомітет отримав список 98 представників студентів, які 
будуть брати участь у виборах ректора і витяг з протоколу №5 
засідання виборчої комісії студентів університету (зачитує витяг з 
протоколу виборчої комісії студентів, списки студентів, що 
додаються). Прошу голосувати за затвердження списків студентів та 
внесення їх  до загального списку виборців. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається).  

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити списків обраних представників з числа 
студентів, які братимуть участь на виборах ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
2. Внести прізвища обраних представників з числа студентів до 
загального списку виборців ректора університету. 

 
 
СЛУХАЛИ: про затвердження списку виборців ТНПУ, які братимуть участь 

у виборах ректора Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 8 листопада 2017 р. 

ВИСТУПИВ: Григорук А. А., голова організаційного комітету з проведення 
виборів. 

Пропоную загальний список 649 виборців ректора університету, 
що містить прізвища, імена, по батькові в алфавітному порядку, з них 
487 осіб – це наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні 
працівники університету, 64 особи – представники з числа інших 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і 
педагогічними працівниками, 98 осіб – представники з числа студентів 
денної форми навчання (список додається). Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається).  

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити список виборців ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
у кількості 649 чоловік. 
2. Передати список виборців до виборчої комісії проведення виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 8 листопада 2017 р. 



3. Оприлюднити список виборців на офіційному веб-сайті у розділі 
публічної інформації в папці «Вибори ректора». 
 
 

СЛУХАЛИ: про затвердження місця та дати проведення зустрічей кандидата 
на посаду ректора з працівниками та студентами Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

ВИСТУПИВ: Буяк Б.Б.  
Запропонував провести зустріч із працівниками і студентами  30 жовтня 
2017 року о 14 год. 30 хв. в актовій залі університету. 
Головуючий. Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається).  

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити місце проведення зустрічей кандидата на посаду 
ректора з працівниками та студентами Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: 30 жовтня 
2017 року, 14.30 год., актова зала університету. 
2. Оприлюднити оголошення про місце та дату проведення зустрічей 
кандидата на посаду ректора на офіційному веб-сайті університету, на 
дошці оголошень у вестибюлі та по факультетах університету. 

 
 
СЛУХАЛИ: про реєстрацію спостерігачів на виборах ректора від 

претендента на посаду ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Буяка Б.Б. 

ВИСТУПИВ: Буяк Б.Б.  
Пропоную спостерігачами на виборах ректора таких осіб: 

1. Грицишина Андрія Антоновича (провідний фахівець із зв’язків з 
громадськістю відділу у справах молоді). 

2. Федорейка Валерія Степановича (професор, завідувач кафедри 
машинознавства і транспорту ТНПУ). 

ВИСТУПИВ: Григорук А.А. – голова організаційного комітету з проведення 
виборів. 
Клопотання Буяка Б.Б. та заяви-погодження спостерігачів присутні. 
(Додаються). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 

лічильної комісії додається).  
УХВАЛИЛИ: Зареєструвати спостерігачами на виборах ректора від 

кандидата на посаду ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Буяка Б.Б. 
таких осіб: 
1. Грицишина Андрій Антоновича (провідний фахівець із зв’язків з 

громадськістю відділу у справах молоді).  
2. Федорейка Валерія Степановича (професор, завідувач кафедри 

машинознавства і транспорту ТНПУ). 
 
 



СЛУХАЛИ: про затвердження списку осіб з числа співробітників для 
забезпечення порядку та відеозйомки на виборчій дільниці під час 
проведення виборів ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

ВИСТУПИВ: Григорук А.А., голова організаційного комітету з проведення 
виборів. 

Для забезпечення належного порядку та відеозйомки на 
виборчій дільниці під час проведення виборів ректора університету 
пропоную призначити чергових осіб з числа співробітників, а саме: 
1. Савків Ігор Степанович – заступник керівника відділу охорони 
університету. 
2. Гамівка Євген Іванович – старший охоронець відділу охорони 
університету. 
3. Мелешко Уляна Володимирівна – інженер І категорії 
обчислювального центру. 
Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається).  

УХВАЛИЛИ: для забезпечення належного порядку та відеозйомки на 
виборчій дільниці під час проведення виборів ректора університету 
затвердити чергових осіб з числа співробітників у такому складі: 
1. Савків Ігор Степанович – заступник керівника відділу охорони 
університету. 
2. Гамівка Євген Іванович – старший охоронець відділу охорони 
університету. 
3. Мелешко Уляна Володимирівна – інженер І категорії 
обчислювального центру. 

 
 
СЛУХАЛИ: про затвердження переліку документів, за якими виборча комісія 

видаватиме виборцям бюлетені для таємного голосування під час виборів 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 

ВИСТУПИВ: Григорук А. А., голова організаційного комітету з проведення 
виборів. 
З метою оптимізації процесу одержання бюлетенів для таємного 
голосування під час виборів ректора Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, необхідно 
визначити перелік документів, за якими виборці отримуватимуть 
бюлетені. Тому пропоную до переліку внести наступні документи: 
паспорт громадянина України, закордонний паспорт громадянина 
України, студентський квиток, залікова книжка, посвідчення водія, 
пенсійне посвідчення. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу 
голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – немає, «утримались» – немає (протокол 
лічильної комісії додається).  



УХВАЛИЛИ: з метою оптимізації процесу одержання бюлетенів для 
таємного голосування під час виборів ректора Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
затвердити перелік документів, за якими виборці отримуватимуть 
бюлетені:  
1. Паспорт громадянина України.  
2. Закордонний паспорт громадянина України.  
3. Студентський квиток.  
4. Залікова книжка.  
5. Посвідчення водія.  
6. Пенсійне посвідчення. 

 
 
 
 

 
Голова                             Григорук А.А. 
 
 
Секретар                                      Бачинська Г.В. 

 


