
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

від “ Л _  ” 9$ 2017 р. № '!о1]
м. Дубляни

Про організацію та проведення виборів 
ректора Львівського національного 
аграрного університету

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту», п. 6.2 Статуту Львівського 
національного аграрного університету, на виконання наказу МОН України від 
31.07.2017 р. № 427-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора 
Львівського національного аграрного університету», враховуючи публікацію 
про проведення конкурсу в газеті «Освіта України» від 7 серпня 2017 р. № ЗО з 
метою організації проведення виборів ректора Львівського національного 
аграрного університету (далі -  Університет)

НАКАЗУЮ:

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Університету (далі -  Організаційний комітет) у складі:

1) Андрушків Олег Ярославович -  голова первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів;

2) Антонів Назар Степанович -  начальник юридичного відділу;
3) Боднарчук Дмитро Юрійович -  директор Тлумацького коледжу

ЛНАУ;
4) Вантух Андрій Євгенович -  директор Вишнянського коледжу 

ЛНАУ, к.вет.н.;
5) Жельчик Олег Миколайович -  директор Еорохівського коледжу

ЛНАУ;



6) Завірюха Петро Данилович -  завідувач кафедри генетики, селекції 
та захисту рослин, к.с-г.н., в.о. професора;

7) Качура Тетяна Борисівна -  начальник відділу кадрів;
8) Ковалишин Степан Йосифович -  декан факультету механіки та 

енергетики, к.т.н., професор;
9) Костюк Богдан Андрійович -  директор Івано-Франківського 

коледжу ЛНАУ, к.с-г.н.;
10) Кулявець Віктор Васильович -  студент економічного факультету 

(II курс);
11) Лаврів Ірина Михайлівна -  асистент кафедри міжнародних 

економічних відносин;
12) Мазурак Андрій Васильович -  декан факультету будівництва та 

архітектури, к.т.н., в.о. професора;
13) Павлюк Микола Васильович -  директор Золочівського коледжу 

ЛНАУ, к.вет.н.;
14) Панюра Ярослав Йосипович -  директор Екологічного коледжу 

ЛНАУ, к.т.н.;
15) Різель Сергій Артемович -  головний вчений секретар, к.б.н.,

доцент;
16) Рінило Ігор Ярославович -  директор Стрийського коледжу ЛНАУ;
17) Сорочан Наталія Ністорівна -  директор Чернівецького коледжу

ЛНАУ;
18) Ступень Михайло Григорович -  декан землевпорядного 

факультету, д.е.н., професор;
19) Фостяк Ірина Володимирівна -  керівник інформаційного відділу;
20) Хамець Сергій Ігорович -  голова студентської самоврядної 

організації «Основа», студент факультету механіки та енергетики (VI курс);
21) Ширий Богдан Ярославович -  директор Навчально-наукового 

центру ЛНАУ;
22) Шмиг Роман Андрійович -  голова профспілкового комітету 

співробітників, к.т.н., доцент;
23) Щур Тарас Григорович -  проректор з науково-педагогічної роботи 

та адміністративно-соціальних питань, к.т.н., доцент;
24) Янишин Ярослав Степанович -  декан економічного факультету, 

к.е.н., в.о. професора;
25) Яців Ігор Богданович - проректор з наукової роботи, д.е.н., 

в.о. професора.



2. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора Університету 
(далі -  Виборча комісія) у складі:

1) Бальковський Володимир Васильович -  декан факультету 
агротехнологій та екології, к.с-г.н., доцент;

2) Брик Галина Володимирівна -  заступник декана економічного 
факультету, к.е.н., доцент;

3) Гнатюк Олександр Терентійович -  доцент кафедри будівельних 
конструкцій, к.т.н., доцент;

4) Городецький Іван Миколайович -  заступник декана факультету 
механіки та енергетики, к.т.н., доцент;

5) Дмитрів Василь Тарасович -  завідувач кафедри механізації та 
автоматизації тваринництва, д.т.н., доцент;

6) Качмар Олексій Ігорович -  студент факультету агротехнологій та 
екології (Укурс);

7) Кондур Мирон Михайлович -  завідувач навчально-виробничою 
майстернею;

8) Коробкова Марія Петрівна -  старший лаборант кафедри статистики 
та аналізу;

9) Косилович Галина Олексіївна -  заступник декана факультету 
агротехнологій та екології, к.б.н., доцент;

10) Костишин Олександра Олександрівна -  заступник декана 
землевпорядного факультету, к.е.н., доцент;

11) Микула Олег Ярославович -  керівник навчального відділу, к.е.н.,
доцент;

12) Музика Оксана Григорівна -  завідувач відділу канцелярії та архіву;
13) Оліщук Петро Олегович -  юрисконсульт І категорії юридичного 

відділу, к.е.н., в.о.доцента;
14) Тимків Степан Іванович -  студент факультету будівництва та 

архітектури (III курс);
15) Шалавило Святослав Ігорович -  студент землевпорядного 

факультету (І курс).

3. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях 
обрати голів, заступників голів та секретарів.

4. Організаційному комітету розробити та подати до 21.08.2017 року на 
розгляд вченої ради Університету:

- Положення про порядок проведення виборів ректора Львівського 
національного аграрного університету;



- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора 
Львівського національного аграрного університету;

- Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Львівського національного аграрного університету;

- Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету;

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Львівського національного 
аграрного університету;

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора Львівського національного аграрного університету

- Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах 
ректора Львівського національного аграрного університету.

5. Начальнику відділу кадрів Качурі Т.Б. та керівникам відокремлених 
структурних підрозділів до 01.09.2017 р. скласти і передати до Організаційного 
комітету станом на 28.08.2017 р.:

- алфавітний список штатних науково-педагогічних, наукових та 
педагогічних працівників за підрозділами;

- алфавітний список штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними, педагогічними працівниками за підрозділами.

6. Організаційному комітету:
6.1. Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, і провести 
їх вибори до 22.09.2017 р.

6.2. Спільно зі студентськими самоврядними організаціями визначити 
квоту представників з числа студентів Університету та провести їх вибори до
22.09.2017 р.

6.3. До 01.10.2017 р. скласти загальний список виборців.

7. Організаційному комітету спільно з виборчою комісією до
14.08.2017 р. подати пропозиції щодо персональних складів виборчих дільниць 
відокремлених структурних підрозділів.

8. Організаційному комітету та Виборчій комісії вжити необхідних та 
невідкладних заходів щодо вирішення організаційних питань для проведення 
виборів ректора Університету.



9. Проректору з науково-педагогічної роботи та адміністративно- 
соціальних питань Щуру Т.Г. надати Організаційному комітету та Виборчій 
комісії приміщення, засоби зв’язку, оргтехніку тощо.

10. Провести вибори ректора Університету 25 жовтня 2017 року (пункт 4 
наказу МОН України від 31.07.2017 р. № 427-к).

11. Організаційному комітету розмістити цей наказ на офіційному сайті 
Університету.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор університету 
академік В.В. Снітинський

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу кадрів

Голова профспілкового комітету 
співробітників

Т.Б. Качура 

Р.А. Шмиг

Голова первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів ~

Голова студентської самоврядної 
організації «Основа»

Проект наказу вносить 
начальник юридичного відділу 
Н.С. Антонів


