
Вибори ректора Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності  

 

Пам’ятка виборця 
Шановний виборцю!!! 

18 жовтня 2018 року відбудуться вибори ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

Участь у виборах беруть:  

1. Всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники.  

2. Виборні представники з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками.  

3. Виборні представники з числа студентів, курсантів та учнів. 

Усі зазначені виборці Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, ВПУ ЛДУБЖД та Ліцею цивільного захисту ЛДУБЖД 

м.Вінниця голосують на виборчих дільницях за адресами: 

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.  

Виборчі дільниці будуть відкриті для голосування з 9:00 до 15:00 без 

перерви. 

Виборцям рекомендується приходити на голосування завчасно, щоб не 

створювати черг під час перерв між заняттями та наприкінці процедури 

голосування. 

Шановні виборці, будь ласка, завчасно перевірте правильність написання 

прізвища, імені, по батькові у списках виборців, які розміщено на сайті 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в рубриці 

«Вибори ректора Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності». У випадку виявлення неточностей необхідно до 16 жовтня 

2018 року (включно) звернутися до дільничних виборчих комісій №1 (м. Львів) 

та №2 (м. Вінниця). 

Для отримання бюлетеня необхідно пред’явити один з наступних 

документів:  

 паспорт громадянина України; 

 паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

 тимчасове посвідчення громадянина України; 

 водійське посвідчення. 



Вибори ректора Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності 

 
Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у 

реєстраційному листі. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб, окрім 

уповноваженого члена дільничної виборчої комісії, який видає бюлетені, 

забороняється. 

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим 

особам. 

Голосування відбувається у спеціально обладнаній для цього кабіні. 

Під час заповнення бюлетеня в кабіні для голосування може перебувати 

тільки виборець. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки, крім тих, 

що засвідчують волевиявлення виборця, забороняється. Ніякі форми контролю 

за волевиявленням виборців не допускаються. 

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища 

кандидата, за якого він голосує, або в графі «не підтримую жодного 

кандидата», ставить позначку (“+”) чи іншу, що засвідчує волевиявлення. 

Виборець може голосувати лише за одного кандидата. 

Не потрібно робити позначки в кожній колонці чи писати «ні». 

Бюлетень вважається недійсним, якщо зроблено більш ніж одну позначку 

навпроти прізвища кандидата, якщо не поставлено жодної позначки, якщо 

неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця. 

Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку.  

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, 

необхідного для голосування. Агітаційні та інші дії, що порушують порядок 

голосування, не допускаються. 

О 15:00 годині голови дільничних Виборчих комісій оголошують про 

закінчення голосування та зачиняють двері виборчих дільниць. Після цього 

мають право проголосувати лише ті виборці, які знаходяться в приміщенні для 

голосування. Продовження голосування після часу, встановленого нормативно-

правовими документами, не допускається. 

Під час голосування буде проводитися фото- та відеофіксація процесу 

волевиявлення виборців. 

З передвиборчою програмою кандидатів на посаду ректора та 

інформацією щодо організації виборів ректора університету можна 

ознайомитись на офіційному сайті Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності в рубриці «Вибори ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності». 

Результати виборів буде оприлюднено: відповідна інформація в 

друкованому вигляді буде розміщена на інформаційних стендах головного 

корпусу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

(м.Львів) та навчального корпусу ВПУ ЛДУБЖД (м. Вінниця), а також на 

офіційному веб-сайті університету в розділі «Вибори ректора» упродовж 

доби після складання протоколів про результати голосування. 


