
ДСНС України

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ЛДУБЖД)

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Львівського державного j

університету безпеки життєдіяльності

1 жовтня 2018 року м. Львів №2
j :

початок: 12:00 закінчення: 12:20

Головуючий: Кошеленко В.В.
Секретар: Левко М.М.

Присутні:
Гудименко О.В., Кісіль І.В., Кошеленко В.В., Петренко А.М., Лабач М.М., Коваль І.С., Левко М.М., 
Корнєєва A.B.
Ліпчанчук 1.1., Коцюр В.О., Придатко В.В., Чернищук Д.І. (у режимі відеоконференції).

Порядок денний:
1. Розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії.

Доповідач: Кошеленко В.В.
2. Порядок затвердження протоколів Виборчої комісії.

Доповідач: Кошеленко В.В.
3. Режим роботи Виборчої комісії.

Доповідач: Петренко А.М.
Порядок денний підтримали одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, начальника інституту післядипломної освіти 

ЛДУБЖД, полковника служби цивільного захисту, голову виборчої комісії, який доповів, що 
наказом № 89-од від 06.08.2018 р. «Про організацію виборів ректора Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності» створено виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Виборчій комісії необхідно 
приступити до виконання обов’язків.

У своїй роботі Виборча комісія повинна керуватись вимогами, визначеними статтею 42 
Закону України «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України „Про вищу освіту» та внутрішніми 
нормативними документами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,; що 
стосуються проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

Всім членам Виборчої комісії необхідно ознайомитись з вимогами названих вище 
нормативно-правових актів.

Запропонував розподілити обов’язки між членами Виборчої комісії наступним чином: 1

Кошеленко В’ячеслав Вікторович 
голова виборчої комісії

Відповідає за організацію роботи виборчої 
комісії з проведення виборів рекфра 
Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності та координує своєчасне 
виконання членами виборчої комісії



покладених на них завдань. Як голова виборчої 
комісії, присутній при підписуванні бюлетенів, 
опломбовуванні скриньок для голосування, 
здійснює інші функції, визначені Положенням 
про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.

Петренко Андрій Михайлович 
заступник голови виборчої комісії

Веде протоколи засідання виборчої комісії, 
оформлює акти, що стосуються діяльності 
виборчої комісії. Відповідає за отримання 
необхідних документів від організаційного 
комітету. Вирішує інші питання за дорученням 
голови виборчої комісії. Із секретарем виборчої 
комісії присутній при опломбуванні і 
розпломбуванні скриньок, опечатуванні  ̂та 
розпечатуванні сейфу, знищенні 
невикористаних бюлетенів тощо. За 
необхідності та за дорученням голови 
оргкомітету заступник голови виборчої комісії 
виконує обов'язки голови виборчої комісії.

Левко Михайло Михайлович 
секретар виборчої комісії

Відповідає за дотримання норм виборчого 
законодавства в вищих навчальних закладах. 
Веде протоколи засідання виборчої комісії, 
оформлює акти, що стосуються діяльності 
виборчої комісії.
Як секретар виборчої комісії, присутній при 
підписуванні бюлетенів, опломбовуванні 
скриньок для голосування, здійснює інші 
функції, визначені Положенням про виборчу 
комісію з проведення виборів ректора 
Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності. Вирішує інші питання; за 
дорученням голови виборчої комісії.

ЛіпчанчукІгор Іванович 
член виборчої комісії

Відповідає за дотримання норм виборчого 
законодавства безпосередньо у Вищому 
професійному училищі та Ліцеї цивільного 
захисту ЛДУ БЖД (м. Вінниця). Оформлює 
акти, що стосуються діяльності виборчої 
комісії. Присутній при опломбовуванні та 
розпломбовуванні скриньок для голосування, 
опечатуванні та розпечатуванні сейфу, 
знищенні невикористаних бюлетенів, тощо. 
Здійснює інші функції, визначені Положенням 
про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.
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Вирішує інші питання за дорученням голбви 
виборчої комісії.

Лабач Марта Миколаївна 
член виборчої комісії 
Придатко Валентин Володимирович 
член виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, 
організовують науково-педагогічний персонал 
для участі у виборах ректора Львівського 
державного університету безпеки 
життєдіяльності . Вирішують інші питання за 
дорученням голови виборчої комісії.



Гудименко Олександр Васильович 
член виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, 
організовує інших працівників, які неі є 
науковими, науково-педагогічними . та 
педагогічними працівниками, для участі, у 
виборах ректора Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності.
Вирішує інші питання за дорученням голови 
виборчої комісії.

Коваль Ігор Святославович 
член виборчої комісії

Відповідає за технічне забезпечення роб 
виборчої комісії. Вирішує інші питання 
дорученням голови виборчої комісії.

эти
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Кісіль Іванна Володимирівна 
член виборчої комісії 
Коцюр Володимир Олександрович 
член виборчої комісії

Контролюють роботу по підрахунку голосів і 
кількості бюлетенів під час проведення 
голосування. Забезпечують дотримання прав 
трудового колективу.
Вирішують інші питання за дорученням голови 
виборчої комісії.

■ь.

Корнєєва Аліна В ’ячеславівна 
член виборчої комісії 
Чернищук Дар’я Іванівна 
член виборчої комісії

У співпраці з організаційним комітетом, 
організовують студентський актив для участі у 
виборах ректора Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. 
Забезпечують дотримання прав студентського 
самоврядування. Вирішують інші питання, за 
дорученням голови виборчої комісії.

Проголосували «За» одноголосно.
2. СЛУХАЛИ:
Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, голову виборчої комісії, який запропонував 

протоколи виборчої комісії скріплювати підписами голови та секретаря виборчої комісії.
Проголосували «За» одноголосно. *
3. СЛУХАЛИ: і
Петренка Андрія Михайловича, заступника голови виборчої комісії, який запропонував

встановити наступний режим роботи виборчої комісії:
Понеділок - п’ятниця: 10:00- 16:00, перерваз 13:00 до 14:00.
Субота, Неділя - вихідні.
Проголосували «За» одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Розподілили обов’язки між членами виборчої комісії наступним чином:
Кошеленко В’ячеслав Вікторович, голова виборчої комісії - відповідає за організацію 

роботи виборчої комісії з проведення виборів ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності та координує своєчасне виконання членами виборчої комісії покладених 
на них завдань. Як голова виборчої комісії, присутній при підписуванні бюлетенів, опломбовуванні 
скриньок для голосування, здійснює інші функції, визначені Положенням про виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Петренко Андрій Михайлович, заступник голови виборчої комісії - веде протоколи 
засідання виборчої комісії, оформлює акти, що стосуються діяльності виборчої комісії та відповідає 
за отримання необхідних документів від організаційного комітету. Із секретарем виборчої комісії 
присутній при опломбуванні і розпломбуванні скриньок, опечатуванні та розпечатуванні сейфу, 
знищенні невикористаних бюлетенів тощо. За необхідності та за дорученням голови оргкомітету 
заступник голови виборчої комісії виконує обов'язки голови виборчої комісії.



Левко Михайло Михайлович, секретар виборчої комісії - відповідає за дотримання норм 
виборчого законодавства в вищих навчальних закладах.

виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

Ліпчанчук Ігор Іванович, член виборчої комісії - відповідає за дотримання норм виборчого 
законодавства безпосередньо у Вищому професійному училищі та Ліцеї цивільного захисту ЛДУ 
БЖД (м. Вінниця). Оформлює акти, що стосуються діяльності виборчої комісії. Присутній [при 
опломбовуванні та розпломбовуванні скриньок для голосування, опечатуванні та розпечатуванні 
сейфу, знищенні невикористаних бюлетенів, тощо. Здійснює інші функції, визначені Положенням 
про виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

Лабач Марта Миколаївна, Придатко Валентин Володимирович, члени виборчої комісії- 
у співпраці з організаційним комітетом, організовують науково-педагогічний персонал для участі 
у виборах ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вирішують інші 
питання за дорученням голови виборчої комісії.

Гудименко Олександр Васильович, член виборчої комісії - у співпраці з організаційним 
комітетом, організовує інших працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.

Коваль Ігор Святославович, член виборчої комісії - відповідає за технічне забезпечення 
роботи виборчої комісії. Вирішує інші питання за дорученням голови виборчої комісії.

Кісіль Іванна Володимирівна, Коцюр Володимир Олександрович, члени виборчої комісії 
- контролюють роботу по підрахунку голосів і кількості бюлетенів під час проведення 
голосування, забезпечують дотримання прав трудового колективу. Вирішують інші питання за 
дорученням голови виборчої комісії.

Корнєєва Аліна В’ячеславівна, Чернищук Дар’я Іванівна, члени виборчої комісії - у 
співпраці з організаційним комітетом, організовують студентський актив для участі у виборах 
ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Забезпечують дотримання 
прав студентського самоврядування. Вирішують інші питання за дорученням голови виборчої 
комісії.

2. Протоколи виборчої комісії скріплювати підписами голови та секретаря виборчої 
комісії.

3. Встановити режим роботи виборчої комісії:
Понеділок - п’ятниця: 10:00- 16:00, перерва з 13:00 до 14:00. |
Субота, Неділя - вихідні.
За необхідності режим роботи може бути змінено.

Веде протоколи засідання виборчої комісії, оформлює акти, що стосуються діяльності 
виборчої комісії. Як секретар виборчої комісії, присутній при підписуванні бюлетенів, 
опломбовуванні скриньок для голосування, здійснює інші функції, визначені Положенням про

Г оловуючий
полковник служби цивільного захисту В.В. Кошеленко

Секретар
прапорщик служби цивільного захисту М.М. Левко


