
ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(ЛДУ БЖД)

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Львівського державного

університету безпеки життєдіяльності

9 жовтня 2018 року м. Львів №3
початок: 11:30 закінчення: 12:00 
Головуючий: Кошеленко В.В.
Секретар: Левко М.М.

Присутні:
Гудименко О.В., Кість І.В., Кошеленко В.В., Петренко А.М., Коваль І.С., Левко М.М.
Ліпчанчук І.І., Коцюр В.О., Придатко В.В., Чернищук Д.І. (у режимі відеоконференції).

Відсутні з поважних причин:
Лабач М.М., Корнєєва А.В.

Запрошені:
Голова організаційного комітету Піндер В.Ф., Голова ДВК №1 Попович В.В.
Голова ДВК №2 Карвацький В.В. (у режимі відеоконференції).

Порядок денний:
1. Про отримання списків виборців з представників штатних працівників, які є 

науковими, науково - педагогічними працівниками, з представників штатних працівників, 
які не є науковими, науково - педагогічними працівниками та представників з числа 
студентів, курсантів, учнівЛьвівського державного університету безпеки життєдіяльності, 
ВПУ ЛДУ БЖД та Ліцею цивільного захисту ЛДУ БЖ Д м. Вінниця від організаційного 
комітету та їх передачу дільничним виборчим комісіям № 1 та № 2 для проведення 
голосування.

Доповідач: Кошеленко В.В.
2. Подання оргкомітету рекомендації до наказу про проведення виборів ректора 

університету, що відбудуться 18.10.2018 р.
Доповідач: Кошеленко В.В.

3. Про затвердження текстового повідомлення/оголошення про дату, місце, час 
та порядок проведення виборів на посаду ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.

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

1. СЛУХАЛИ:
Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, голову Виборчої комісії, який доповів про 

одержання від організаційного комітету списків виборців з представників штатних працівників, 
які є науковими, науково - педагогічними працівниками, з представників штатних працівників, які 
не є науковими, науково - педагогічними працівниками та представників з числа студентів 
(курсантів) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, ВПУ ЛДУ БЖД та 
Ліцею цивільного захисту ЛДУ БЖД м. Вінниця.

Загалом кількість виборців склала 325 осіб. Розподіл квот представництва штатних 
працівників і студентів, курсантів, учнів Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, ВПУ ЛДУ БЖД та Ліцею цивільного захисту ЛДУ БЖД м. Вінниця для 
організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах ректора 
університету надані організаційним комітетом з проведення виборів ректора і подані у наступній 
таблиці.



Таблиця 1
Розподіл квот представництва штатних працівників і студентів, курсантів, учнів 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, ВПУ ЛДУ БЖ Д та Ліцею 
цивільного захисту ЛДУ БЖД м. Вінниця для організації прямих таємних виборів для 

___________обрання представників для участі у виборах ректора університету.___________

Дата
затвердження

Штатні наукові, 
науково -  

педагогічні, 
педагогічні 
працівники

Штатні 
працівники, які не 

є науковими, 
науково -  

педагогічними, 
педагогічними 
працівниками

Студенти,
Курсанти,

Учні.

Усього

02.10.2018р
Кількість % Кількість % Кількість % Кількість %

244 75,1% 32 9,8% 49 15,1% 325 100%

Згідно з Положенням про виборчу комісію та методичних рекомендацій затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 ми маємо передати ці списки 
виборців не пізніше завтрашнього дня дільничним виборчим комісіям №1 (м. Львів, ЛДУ БЖД) та 
№2 (м. Вінниця, ВПУ ЛДУ БЖД)в частині яка їх стосується. Пропоную передати списки виборців 
в електронному вигляді про що заступнику голови та секретарю виборчої комісії скласти акт 
передачі. Опублікувати списки виборців на сайті університету у рубриці «Вибори ректора».

Вирішили:
Списки виборців з представників штатних працівників, які є науковими, науково- 

педагогічними працівниками, з представників штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними працівниками та представників з числа студентів, курсантів, учнів Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, ВПУ ЛДУ БЖД та Ліцею цивільного захисту 
ЛДУ БЖД м. Вінниця передати в електронному вигляді головам дільничних виборчих комісій №1 
(м. Львів, ЛДУ БЖД) та №2 (м. Вінниця, ВПУ ЛДУ БЖД)в частині яка їх стосується для 
проведення голосування. Опублікувати списки виборців на сайті університету у рубриці «Вибори 
ректора».
Проголосували «За» одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:
Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, голову виборчої комісії, який доповів, що у 

відповідності до оголошеного конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (оголошення в газеті «Освіта України» №29 від 
30.07.2018року, та на сайті ДСНС) та у відповідності до статті 42 Закону України „Про вищу 
освіту”, „Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.12.2014 р. № 726, Статуту університету виборча комісія рекомендує організаційному 
комітету підготувати наказ в.о. ректора ЛДУ БЖД де відобразити наступні питання:

- Директорам інститутів, завідувачам та начальникам кафедр, керівникам структурних 
підрозділів університету організувати явку виборців на вибори ректора, які 
відбудуться 18 жовтня 2018 року в період з 9:00 год. до 15:00 год., за адресами:

Виборча дільниця №1 м. Львів, вул. Клепарівська 35, приміщення культурно - 
просвітницького центру ЛДУБЖД;

Виборча дільниця№2м. Вінниця, вул. Генерала Арабея 7, аудиторія 105 
навчального корпусу ВПУ ЛДУБЖД;

- Керівникам структурних підрозділів та виборцям університету провести перевірку 
відповідності списків виборців (прізвище, ім’я, по батькові, штатна посада виборця), 
які розміщені на сайті університету у рубриці «Вибори ректора» з 09.10.2018 р.;

- У разі виявлення невідповідності у списках виборців, необхідно звернутись до 
виборчої комісії, яка працює в навчально-науковому центрі інтелектуального



моделювання безпечного майбутнього, аудиторія №331(м. Львів), та аудиторія 
105ВПУ ЛДУБЖД (м. Вінниця)до 16.10.2018р.;

- Голові виборчої комісії Кошеленку В.В., голові ДВК №1 (Поповичу В.В.), голові ДВК 
№2 (Карвацькому В.В.),проректорові з науково-дослідної роботи Кузику А.Д. 
організувати та провести виготовлення бюлетенів для таємного голосування у 
відповідності до нормативних документів у присутності кандидатів або їх 
представників (за їх бажанням);

- Організаційному комітету забезпечити для виборчих дільниць4 кабіни та 3 прозорих 
скриньки для таємного голосування, наявності належного освітлення, засобів для 
заповнення бюлетенів та сейфу для їх зберігання (на виборчих дільницях № 1 та №2), 
організувати виготовлення бейджиків для членів виборчої комісії та членів ДВК;

- Начальнику відділу інформаційних технологій та технічних засобів навчання 
підполковнику служби цивільного захисту Демчині В.М., начальнику сектору 
зав’язків із громадськістю ЛДУБЖД капітану служби цивільного захисту 
БоднарчукВ.В. забезпечити проведення відеофіксації на виборчих дільницях № 1 та 
№2де проходитиме таємне голосування, з 8 00 год. до завершення підрахунку голосів, 
формування протоколів результатів виборів та їх оперативного друку;

- Оргкомітету (підполковнику служби цивільного захисту Піндеру В.Ф.) перед днем 
голосування (17.10.2018р.) організувати проведення перевірок протипожежного стану 
виборчих дільниць, а також перевірки відсутності на виборчих дільницях підозрілих 
небезпечних предметів.

- Проректорові зі стратегічного планування та контролю ЛДУ БЖД полковнику служби 
цивільного захисту Мовчану І.О., заступнику начальника ВПУ ЛДУ БЖД полковнику 
служби цивільного захисту Стодолінському В.І. забезпечити дотримання 
громадського порядку та недопущення сторонніх осіб на територію університету та 
училища.

- Оргкомітету (підполковнику служби цивільного захисту Піндеру В.Ф.) забезпечити 
дотримання громадського порядку на виборчих дільницях №1 та №2 під час 
проведення виборів. Та недопущення сторонніх осіб на дільниці.

Проголосували «За» одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:
Петренка Андрія Михайловича, заступника голови виборчої комісії, який доповів, про 

необхідність затвердження текстового повідомлення/оголошення про дату, місце, час та порядок 
проведення виборів на посаду ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!
18 жовтня 2018 року відбудуться

ВИБОРИ РЕКТОРА
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Відповідно до чинного законодавства про порядок проведення виборів ректора
Університету, участь у виборах беруть:

1. Всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники (244 особи).
2. Виборні представники з числа штатних працівників, які не є науковими, науково - 

педагогічними та педагогічними працівниками (32 осіб).
3. Виборні представники з числа студентів, курсантів, учнів(49 осіб).

Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 
9:00 год. до 15:00 год. 

на виборчих дільницях за адресою:
Виборча дільниця №1 м. Львів, вул. Клепарівська 35, приміщення культурно-просвітницького 
центру ЛДУБЖД;
Виборча дільниця №2 м. Вінниця, вул. Генерала Арабея 7, аудиторія 105 навчального корпусу 
ВПУ ЛДУБЖД;



Для участі у голосуванні необхідно надати один з наступних документів, що посвідчує особу, а 
саме:

-  паспорт громадянина України;
-  паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
-  тимчасове посвідчення громадянина України;
-'посвідчення водія.

Зі списками виборців, передвиборчими програмами та автобіографіями кандидатів на посаду 
ректора університету та з інформацією щодо організації виборів можна ознайомитись на сайті 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в рубриці «Вибори ректора 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності».

Запропонував також, розмістити програми претендентів на ' посаду ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності на виборчих дільницях та дошках оголошення 
(головний корпус Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів), 
навчальний корпус ВПУ ЛДУБЖД (м. Вінниця)).

Проголосували «За» одноголосно.

Затвердити текстове повідомлення/оголошення про дату, місце, час та порядок проведення 
виборів на посаду ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 
Розмістити програми кандидатів на посаду ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності на виборчих дільницях та дошках оголошення (головний корпус Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів), навчальний корпус ВПУ ЛДУ БЖД 
(м. Вінниця)).

Проголосували «За» одноголосно.

Виборча комісія

Вирішили:

Г оловуючий
полковник служби цивільного захисту

Секретар
прапорщик служби цивільного захисту М.М. Левко


