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м. Львів 

 

 

 

28.12.2020           №231 од 

 (з основної діяльності) 

 
Про призначення складу приймальної 

комісії та організацію чергового 

набору здобувачів освіти в 2021 році 

до Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року №1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року 

№1274, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності в 2021 році 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити приймальну комісію Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності (далі – Приймальна комісія) під моїм головуванням у 

складі: 

заступник голови – проректор Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (далі – Університет) з навчальної та методичної роботи 

полковника служби цивільного захисту ЧАЛИЙ Дмитро Олександрович; 

відповідальний секретар – доцент кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики ГУДИМЕНКО Олександр Васильович; 

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв – начальник відділу інформаційних технологій та технічних 

засобів навчання підполковник служби цивільного захисту ДЕМЧИНА Володимир 

Михайлович; 

заступники відповідального секретаря: 

начальник Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки 

полковник служби цивільного захисту ЛИН Андрій Степанович; 

начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту полковник 

служби цивільного захисту ПОПОВИЧ Василь Васильович; 

члени комісії: 

начальник Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту 

КАРАБИН Василь Васильович; 



заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту 

полковник служби цивільного захисту МЕНЬШИКОВА Ольга Володимирівна; 

начальник навчально-методичного центру полковник служби цивільного 

захисту СТАСЬО Роман Іванович; 

начальник медичної частини полковник служби цивільного захисту БЕЙЗИМ 

Індіжанна Хайруллівна; 

начальник відділу персоналу підполковник служби цивільного захисту 

ТИНДИК Олег Стефанович; 

начальник докторантури, ад’юнктури підполковник служби цивільного 

захисту КОПИСТИНСЬКИЙ Юрій Олегович; 

член Ради курсантського та студентського самоврядування Університету 

курсант ГАПАЛО Степан Іванович; 

член Ради курсантського та студентського самоврядування Університету 

студентка МОРОЗ Марта Петрівна. 

2. Призначити головою апеляційної комісії Університету проректора з 

науково-дослідної роботи полковника служби цивільного захисту КУЗИКА 

Андрія Даниловича. 

3. Заступнику голови Приймальної комісії проректору з навчальної та 

методичної роботи полковнику служби цивільного захисту ЧАЛОМУ Дмитру 

Олександровичу, відповідальному секретарю Приймальної комісії доценту 

кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики 

ГУДИМЕНКУ Олександру Васильовичу: 

3.1. До 15 січня 2021 року скласти та подати на затвердження ректору 

Університету план роботи Приймальної комісії. 

3.2. До 26 лютого 2021 року підготувати проект наказу про склад фахових 

атестаційних комісій, предметних екзаменаційних комісій, предметних комісій, 

відбіркової комісії Університету, апеляційної комісії, працівників Університету, 

які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її 

функціональних підрозділів. 

4. Призначити відповідальною особою Університету з подачі інформації до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти фахівця відділу організації та 

забезпечення навчально-методичного роботи лейтенанта служби цивільного 

захисту ГЕМБАР Лілію Миколаївну. 

5. Членам комісій та іншим відповідальним особам, що залучаються до 

підготовки та проведення вступних випробувань, в своїй роботі суворо 

дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо організації та 

проведення прийому до закладів вищої освіти.  

6. Відповідальному секретарю Приймальної комісії ГУДИМЕНКУ 

Олександру Васильовичу довести до відома членів комісій пункти наказу, що їх 

стосуються. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор  

полковник служби цивільного захисту    Мирослав КОВАЛЬ 
 

  


