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(з основної діяльності)

Про матеріальне стимулювання 
науково-педагогічних працівників Університету

З метою підтримання інтелектуальної творчої діяльності, науково- 
дослідної та навчально-методичної роботи, підвищення ролі науковців та 
популяризації результатів їх діяльності, на підставі рішення вченої ради 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (протокол №6 
від 07.02.2018 року)

Н А К А З У Ю :

1. Утворити комісію з матеріального стимулювання наукової та науково- 
дослідної діяльності науково-педагогічних працівників Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності у складі:
• проректор з науково-дослідної роботи полковник служби цивільного захисту 

КУЗИК Андрій Данилович -  голова комісії;
• начальник відділу організації науково-дослідної діяльності майор служби 

цивільного захисту ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій Олександрович -  секретар комісії. 
Члени комісії:

• старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності 
КИРИЛІВ Ярослав Богданович;

• головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
діяльності полковник служби цивільного захисту РУДИК Юрій Іванович;

• заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально- 
наукового інституту пожежної та техногенної безпеки полковник служби 
цивільного захисту ПАРХОМЕНКО Руслан Володимирович;

• заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально- 
наукового інституту цивільного захисту полковник служби цивільного захисту 
МЕНЬШИКОВА Ольга Володимирівна;

• заступник начальника навчально-наукового інституту психології та 
соціального захисту полковник служби цивільного захисту СЛОБОДЯНИК 
Володимир Іванович;
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• завідувач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт 
навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки 
КОВАЛИШИН Василь Васильович;

• начальник навчально-методичного центру полковник служби цивільного 
захисту СТАСЬО Роман Іванович;

• начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер) КІСІЛЬ Іванна 
Володимирівна.

2. Комісії з матеріального стимулювання, наукової та науково-дослідної 
діяльності науково-педагогічних працівників Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності до 25.03.2018 року розробити проект 
Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних працівників 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за результатами 
наукової та науково-дослідної діяльності та подати на схвалення вченої ради 
Університету.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково- 
дослідної роботи полковника служби цивільного захисту КУЗИКА Андрія 
Даниловича.
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