
 

ДСНС України 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(ЛДУ БЖД) 

ПРОТОКОЛ 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності  

11   жовтня 2018 року       м. Львів №5 

початок: 15.30  

закінчення: 15.55 

Головуючий: Піндер В.Ф. 

Секретар: Боднарчук В.В. 

Присутні: 

Василів Р.М., Кирилів Я.Б., Врублевський О.Ю., Павлюк Ю.Е. 

Бевз А.В., Москальчук О.М. (у режимі відеоконференції). 

Відсутні: 

 Романик Л.В. (відрядження). 

 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рішення щодо термінів та акредитації спостерігачів від 

кандидата на посаду ректора Університету 

Доповідач: Піндер В.Ф. 

2. Про передачу зразка ВИБОРЧОГО БЮЛЕТНЯ згідно Наказу МОН від 

17.06.2016р. № 688. Виборчій комісії. 

Доповідач: Піндер В.Ф. 
  
 

1. СЛУХАЛИ: 

 Начальника сектору адміністрування та електронного документообігу 

підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф. 

 Про прийняття рішення щодо термінів та акредитації спостерігачів від 

кандидата на посаду ректора Університету а саме; прийняти рішення та встановити 

термін не пізніше 6 днів до виборів для подачі документів на акредитацію 

спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету. 

ВИРІШИЛИ: 

 Встановити термін не пізніше 6 днів до виборів для подачі документів на 

акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету. 

 Проголосували одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Начальника сектору адміністрування та електронного 

документообігу підполковника служби цивільного захисту Піндера В.Ф. 

Передати зразок ВИБОРЧОГО БЮЛЕТНЯ згідно Наказу МОН від 17.06.2016р. 

№ 688. Виборчій комісії. 11.10.2018р. 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

17.06.2016  № 688 

 

Форма № 1  

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
(за наявності кількох кандидатів на посаду керівника) 

 

таємного голосування для обрання керівника 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

на виборах « 18 » жовтня 2018 року. 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  кандидата 

Рік народження, місце роботи 

та посада кандидата 

ЗА 

1 Ковалишин Василь 

Васильович 

16.02.1958 року народження, завідувач 

кафедри ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій інституту 

післядипломної освіти Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності 

 

2 Коваль Мирослав 

Стефанович 

11.03.1957 року народження, 

виконуючий обов’язки ректора 

Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності  

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  

 

__________ 

Примітка. 

 

Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти 

кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить 

позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. 

Виборець може голосувати лише за одного кандидата. 

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не 

підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» 

(плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

Передати зразок ВИБОРЧОГО БЮЛЕТНЯ згідно Наказу МОН від 



17.06.2016р. № 688. Виборчій комісії. 11.10.2018р. 

безпеки життєдіяльності затвердити наказом ректора. 

 

Проголосували одноголосно. 

 

  
 

Головуючий 
Підполков  ник служби цивільного захисту     В.Ф.Піндер 
 
Секретар 
капітан служби цивільного захисту       В.В.Боднарчук 


