
ДСНС України

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(ЛДУ БЖД)
ПРОТОКОЛ

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності

2 жовтня 2018 року м. Львів №3

початок: 15.00

закінчення: 15.30

Головуючий: Піндер В.Ф.
Секретар: Боднарчук В.В.

Присутні:
Василів P.M., Кирилів Я.Б., Врублевський О.Ю.,
Бевз A.B., Москальчук О.М. (у режимі відеоконференції).

Відсутні:
Павлюк Ю.Е.(хворий), Романи Л.В. (хвора).

Порядок денний:
1. Про затвердження Вченою радою Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора, та Порядок організації роботи 
спостерігачів на виборах ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

Доповідач: Піндер В. Ф.
2. Про ухвалення Порядку акредитації та організації роботи громадських 

спостерігачів та спостерігачів від кандидата на виборах ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності.

Доповідач: Піндер В. Ф.
3. Про ухвалення Порядку акредитації представників засобів масової 

інформації на виборах ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності.

Доповідач: Піндер В. Ф.
4. Про утворення груп об’єднання структурних підрозділів з висунення 

представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Універсигету.

Доповідач: Василів P.M., Романик Л.В.
5. Про затвердження графіку проведення зборів груп об’єднання 

структурних підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками Університету.

Доповідач: Василів P.M.
6. Про визначення дати формування списків працівників за групами 

об’єднання структурних підрозділів з висунення представників для участі у виборах 
ректора з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та



педагогічними працівниками Університету.
Доповідач: Піндер В. Ф.
7. Про визначення квоти виборних представників від груп об’єднання 

структурних підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками Університету.

Доповідач: Піндер В.Ф.

1. СЛУХАЛИ:
Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу 

підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф.
Про ухвалення Вченою радою Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 
виборах ректора.

1. ВИРІШИЛИ:
Подати на ухвалення Вченої ради Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності яке відбудеться 03.10.2018р. Положення про порядок обрання 
представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора.

Проголосували одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:
Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу підполковника 

служби цивільного захисту Піндера В.Ф. про Порядок акредитації та організації роботи 
громадських спостерігачів та спостерігачів від кандидата на виборах ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності - проект Порядку додається до 
протоколу.

2. ВИРІШИЛИ:
2.1. Порядок акредитації та організації роботи громадських спостерігачів та 

спостерігачів від кандидата на виборах ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності ухвалити.

2.2. Порядок акредитації та організації роботи громадських спостерігачів та 
спостерігачів від кандидата на виборах ректора Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності затвердити наказом ректора.

до 08.10.2018 року 
(Піндер В.Ф.)

Проголосували одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:

Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу 
підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф.

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах 
ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності - проект Порядку 
додається до протоколу.ВИРІШ ИЛИ:

3.1. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на 
виборах ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
ухвалити.

3.2. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах 
ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затвердити наказом 
ректора.

до 08.10.2017 року 
(Піндер В.Ф.)

Проголосували одноголосно.



4. СЛУХАЛИ:

Начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту Василіва
P.M.

Про утворення груп об’єднання структурних підрозділів з висунення 
представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Універсигету.

З метою належної організації роботи з проведення виборів ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності затвердити пропоную об’єднати 
структурні підрозділи у групи для висунення представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету, 
для участі у виборах: групи об’єднання №1, №2,- структурні підрозділи університету, які 
територіально розміщені в місті Львові по вул. Клепарівська, 35; група об’єднання №4, -  
відокремлений структурні підрозділи університету -  Вище професійне училище та Ліцей 
ЛДУ БЖД (м. Вінниця). Порядок обрання представників для участі у виборах з числа 
студентів, курсантів та учнів визначається положенням яке ухвалюється відповідно до статті 
40 Закону України «Про вищу освіту»

4.1. ВИРІШИЛИ:

1.1. Утворити групи структурних підрозділів для проведення таємного 
голосування, щоб обрати представників з числа особового складу, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету, для участі у виборах 
ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності згідно з поданою 
пропозицією:

група №1 - представники із числа атестованих штатних працівників Університету, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними;

група №2 представники із числа штатних працівників (вільний найм) Університету, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними;

група №3 представники із числа атестованих штатних працівників Університету, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними ВПУ ЛДУ БЖД (м. Вінниця та ) 
Ліцею ЦЗ ЛДУ БЖД (м. Вінниця)

Рада курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД ;
Рада курсантського та учнівського самоврядування ВПУ (м.Вінниця).

Проголосували одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:

Начальника відділу персоналу полковника служби цивільного захисту 
Василіва P.M.

Про затвердження графіку проведення зборів груп об’єднання структурних 
підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Університету.

З метою належної та планової організації роботи з висунення представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками Університету, для участі у виборах ректора Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності пропоную затвердити наступний графік проведення 
таємного голосування структурних підрозділів за групами об’єднання:

науково представники із числа атестованих штатних працівників Університету, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними №1 - 04 жовтня 2018 року, 
представники із числа штатних працівників (вільний найм) Університету, які не є



науковими, науково-педагогічними та педагогічними №2 - 5 жовтня 2018 року; 
представники із числа атестованих штатних працівників Університету, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними ВПУ ЛДУ БЖД (м. Вінниця та ) та №3 - 5 жовтня 
2018 року; представники ВПУ ЛДУ БЖД (м. Вінниця) та Ліцею ЦЗ ЛДУ БЖД (м. Вінниця) -
04 жовтня 2018 року,

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний Графік проведення таємного голосування груп 
об’єднання структурних підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора 
Університету:

структурні підрозділи групи об’єднання №1 - 04 жов тня 2018 року;
структурні підрозділи групи об’єднання №2 - 05 жовтня 2018 року;
структурні підрозділи групи об’єднання №3 - 04 жовтня 2018 року;
Рада курсантського та студентського самоврядування -  до 05 жовтня 2018року.
Проголосували одноголосно.

6. СЛУХАЛИ:

Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу 
підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф.

Про визначення дати формування списків працівників за групами об’єднання 
структурних підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками Університету.

З метою належної організації роботи з висунення представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Університет)', для участі у виборах ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності України необхідно сформувати списки працівників структурних 
підрозділів за групами об’єднання, які мають право на голосування.

6.1. ВИРІШИЛИ:
Підготувати списки працівників структурних підрозділів за групами .

до 04.10.2018 року (Василів 
Р.М., Романик Л.В.)

Проголосували одноголосно.
7. СЛУХАЛИ:

Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу 
підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф.

Про визначення квоти виборних представників від груп об’єднання структурних 
підрозділів з висунення представників для участі у виборах ректора з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Університету.

З метою належної організації роботи з висунення представників для участі у виборах 
ректора необхідно визначити квоту виборних осіб від груп об’єднання, куди необхідно 
включити всіх штатних працівників Університету які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками. Квота виборних представників від 
постійного складу повинна становити 10 відсотків загальної кількості осіб, які мають право 
брати участь у виборах, що визначається від загальної кількості (повний склад) наукових, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників повинна становити не менше 75 відсотків 
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, а кількість виборних 
представників з числа студентів (курсантів) - не менше 15 відсотків осіб, які мають право 
брати участь у виборах.



7.1. ВИРІШИЛИ:

Визначити для груп наступну квоту виборних представників: 
структурні підрозділи групи об’єднання № 1 - 1 2  осіб; 
структурні підрозділи групи об’єднання №2 - 10 осіб; 
структурні підрозділи групи об’єднання №3 -  10 осіб;
Раді курсантського та студентського самоврядування ЛДУ БЖД -  39(курсантів та 

студентів);
Раді курсантського та учнівського самоврядування ВПУ (м.Вінниця) -  10(курсантів 

та учнів)
Проголосували одноголосно.

Г оловуючий
підполковник служби цивільного захисту

Секретар
капітан служби цивільного захисту


