
 

ДСНС України 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(ЛДУ БЖД) 

ПРОТОКОЛ 

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

16 жовтня 2018 року м. Львів №5 

початок: 16:00 закінчення: 16:30 

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.,  

Ліпчанчук І.І., Коцюр В.О.,  Придатко В.В., Чернищук Д.І. (у режимі відеоконференції). 

Запрошені: 

Голова ДВК №1 Попович В.В. 

Голова ДВК №2 Карвацький В.В. (у режимі відеоконференції). 

Відсутні з поважних причин: 

Корнєєва А.В. 

Порядок денний: 

1. Про підсумки перевірки списків виборців та достовірності представленої інформації 

щодо року народження, місця роботи та посади у виборчому бюлетені для таємного 

голосування на виборах ректора Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

Доповідач: Кошеленко В.В. 

2. Про готовність до виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування для 

виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

 Доповідач: Кошеленко В.В. 

3. Про передачу електронного зразка бюлетеня до дільничних виборчих комісій №1 та 

№2 по виборам ректора Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

 Доповідач: Кошеленко В.В. 

4. Про готовність дільничних виборчих комісій до проведення виборів ректора 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

 Доповідач: Попович В.В. 

 Доповідач: Карвацький В.В. (у режимі відеоконференції). 

5. Про режим роботи головної виборчої комісії в день виборів 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 те, що 

представлена інформація щодо року народження, місця роботи та посади у виборчому бюлетені для 

таємного голосування на виборах ректора Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності кандидатами на посаду ректора є достовірною і скріплена їх підписами. Копія 

документу додається.  

 



Отримані від організаційного комітету списки виборців, які беруть участь у виборах ректора 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 18 жовтня 2018 року, перевірені та 

узгоджені. 

Вирішили:  

Затвердити узгоджені списки виборців, які беруть участь у виборах ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, 18 жовтня 2018 року. 

Затвердити представлену інформацію щодо року народження, місця роботи та посади у 

виборчому бюлетені для таємного голосування на виборах ректора Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності, яка є достовірною і скріплена підписами кандидатів на 

посаду ректора.  

Проголосували «За» одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, голову виборчої комісії, який доповів про 
виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування для виборів ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, які відбудуться 18 жовтня 2018 року. 

Запропонував виготовити виборчі бюлетені таємного голосування для виборів ректора 17 
жовтня 2018 року з 13.00 до 21.00 год. (відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726,) у кількості: 

ДВК №1 - 252 шт. виготовлення бюлетенів відбудеться за адресою: м. Львів, вул. 

Клепарівська 35, приміщення редакційно-видавничого відділу ЛДУБЖД; 

ДВК №2 73 - шт. виготовлення бюлетенів відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала 
Арабея 7, приміщення відділу по роботі з персоналом. 

Що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, які відбудуться 18 жовтня 2018 року та включені 
до відповідного списку. 

Вирішили:  

Затвердити виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування для виборів ректора 17 

жовтня 2018 року з 13.00 до 21.00 год. (відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу», 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726,) у кількості: 

ДВК №1 – 252 шт. 

ДВК №2 – 73 шт. 

Що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності, які відбудуться 18 жовтня 2018 року та включені 

до відповідного списку. 

Проголосували «За» одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Кошеленка В’ячеслава Вікторовича, голову виборчої комісії, який запропонував передати 

електронний  зразок виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності на виборах 18 жовтня 2018 року дільничним 

виборчим комісіям №1 та №2. 

Вирішили: 

Передати електронний зразок виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності дільничній виборчій комісії №1 та 

дільничній виборчій комісії №2. 
Проголосували «За» одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Поповича Василя Васильовича, голову дільничної виборчої комісії №1, який доповів про 

готовність ДВК №1 до проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності які відбудуться 18 жовтня 2018 року. Виборча комісія готова до виготовлення 

виборчих бюлетенів відповідно до кількості виборців у списку виборців; списки виборців в 

наявності; металева шафа встановлена та готова до опечатування; скриньки та кабіни для 

голосування в наявності у відповідній кількості; засоби відеофіксації встановлені; списки 

акредитованих осіб, які мають право були присутніми на виборах в наявності. Приміщення виборчої 

дільниці № 1 до проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки 




