
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НАКАЗ
м. Львів

№

(з основної діяльності)

Про організацію виборів ректора 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності

«

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, затвердженого 
наказом ДСНС України від 31.01.2017 року №62, на виконання наказу ДСНС 
України від 24.07.2018 року №434 «Про організацію конкурсу на заміщення 
посади ректора Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року 
№726, та з метою належної організації проведення виборів ректора

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у складі:

НАКАЗУЮ:

БЕВЗ курсант 2 курсу Вищого професійного 
училища ЛДУБЖД (м. Вінниця), 
рядовий служби цивільного захисту 
начальник сектору зв’язків із 
громадськістю ЛДУБЖД, капітан 
служби цивільного захисту 
начальник відділу персоналу ЛДУБЖД, 
полковник служби цивільного захисту 
курсант 1 курсу навчально-наукового 
інституту пожежної та техногенної 
безпеки ЛДУБЖД, рядовий служби 
цивільного захисту

Антон Володимирович

БОДНАРЧУК 
Вікторія Василівна

ВАСИЛІВ 
Роман Михайлович
В РУБЛЕВ СБКИЙ 
Остап Юрійович
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КИРИЛІВ
Ярослав Богданович

МОСКАЛЬЧУК 
Олександр Миколайович

ПАВ ЛЮК 
Юрій Емільович

організації науково-дослідної діяльності 
ЛДУБЖД, голова профспілкового 
комітету університету 
помічник начальника Вищого 
професійного училища ЛДУБЖД 
(м. Вінниця), майор служби цивільного 
захисту
проректор університету по роботі з 
персоналом ЛДУБЖД

ПІНДЕР
Володимир Федорович

начальник сектору адміністрування та 
електронного документообігу 
ЛДУБЖД, підполковник служби 
цивільного захисту 
начальник відділу персоналу Вищого 
професійного училища ЛДУБЖД 
(м. Вінниця), майор служби цивільного 
захисту

2. Створити виборчу комісію по виборам ректора Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності у складі:

РОМАНИК 
Людмила Валеріївна

ГУДИМЕНКО 
Олександр Васильович

КІСІЛБ
Іванна Володимирівна 

КОВАЛЬ
Ігор Святославович

КОРНЄЄВА 
Аліна Вячеславівна

КОЦЮР
Володимир Олександрович

КОШЕЛЕНКО 
Вячеслав Вікторович

ЛАБАЧ
Марта Миколаївна

Завідувач сектору забезпечення 
ліцензування, акредитації та 
моніторингу якості освіти навчально- 
методичного центру ЛДУБЖД 
начальник відділу економіки і фінансів 
ЛДУБЖД , лейтенант служби 
цивільного захисту 
начальник сектору психологічного 
забезпечення ЛДУБЖД, капітан 
служби цивільного захисту

студентка 1 курсу навчально-наукового 
інституту психології та соціального 
захисту ЛДУБЖД
заступник начальника ліцею з виховної 
роботи Ліцею цивільного захисту 
ЛДУБЖД (м. Вінниця), підполковник 
служби цивільного захисту 
начальник інституту післядипломної 
освіти ЛДУБЖД, полковник служби 
цивільного захисту 
завідувач кафедри українознавства 
навчально-наукового інституту 
психології та соціального захисту



з

ЛЕВКО старшина інституту післядипломної
Михайло Михайлович освіти ЛДУБЖД, прапорщик служби

цивільного захисту

перший заступник начальника училища 
ВПУ ЛДУБЖД (м. Вінниця), полковник 
служби цивільного захисту 
заступник начальник кафедри 
спеціально-рятувальної підготовки та 
фізичного виховання навчально- 
наукового інституту пожежної та 
техногенної безпеки ЛДУБЖД, 
підполковник служби цивільного 
захисту
начальник циклу - майстер виробничого 
навчання Вищого професійного 
училища ЛДУБЖД (м. Вінниця), 
підполковник служби цивільного 
захисту
курсант 3 курсу Вищого професійного 
училища ЛДУБЖД (м. Вінниця), 
рядовий служби цивільного захисту

3. До 08 жовтня 2018 року обрати представників для участі у виборах 
ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з числа 
інших штатних працівників університету, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 
представників з числа курсантів та студентів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки 
ректора університету

ЛІПЧАНЧУК 
Ігор Іванович

ПЕТРЕНКО 
Андрій Михайлович

ПРИДАТКО
Валентин Володимирович

ЧЕРНИЩУК 
Дар’я Іванівна

Дата: (Ж Л/)/Я
Об- 08 .2Р 6 '

Об. Ов. £0/8
С?Се ?оґ£і

Погоджено Е. Павлюк 

А.Д. Кузик 

Р.Т. Ратушний 

І.О. Мовчан 

У.П. Бобко




