
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

28 листопада 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Конкурсні справи. 

2. Різне. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: заступника декана, доцента кафедри кримінального права 

і кримінології Маріна О.К., якийй проінформував про те, що Денькович 

Ольга Іванівна з 2011 рокук працює на посаді асистента кафедри 

кримінального права і кримінології, активно займається науковою роботою 

та відповідає усім вимогам для зайняття посади доцента.  Кафедра 

запропонувала Вченій раді обрати Денькович О.І. на посаду доцента кафедри 

кримінального права та кримінології. 

Результати голосування: «ЗА» - 25; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 

0. 

УХВАЛИЛИ: внести в бюлетень для таємного голосування. 

1.2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри адміністративного та фінансового 

права, проф. Кобилецького М.М., який доповів, що: 

- на посаду асистента кафедри рекомендовано до обрання за конкурсом 

Паславську Н. Т. (витяг із протоколу засідання кафедри додається). 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. Поступила пропозиція 

внести в бюлетень для таємного голосування. 

Результати голосування: «ЗА» - 25; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 

0. 

УХВАЛИЛИ: внести в бюлетень для таємного голосування. 



1.3. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував затвердити 

форму бюлетеня для таємного голосування по конкурсах на зайняття посад, 

де подано більше ніж одну заяву на одну вакансію. 

Результати голосування: «ЗА» - 25; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 

0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити форму бюлетеня для таємного голосування. 

1.4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував обрати 

лічильну комісію для організації таємного голосування у складі 3 осіб. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Різник С. В., доц. Богдан Й.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 25, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію для організації таємного 

голосування у складі 3 осіб. 

1.5. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував обрати 

лічильну комісію для організації таємного голосування у складі: доц. Богдана 

Й.Г., доц. Кахнича В.С., студента Суханова М. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 25, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію для організації таємного 

голосування у складі: доц. Богдана Й.Г., доц. Кахнича В.С., студента 

Суханова М. 

1.6. СЛУХАЛИ: доц. Богдана Й.Г., який запропонував затвердити 

Протокол № 1 лічильної комісії щодо обрання доц Богдана Й.Г. головою 

лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 25, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протокол №1 лічильної комісії. 

1.7. СЛУХАЛИ: доц. Богдана Й.Г., який поінформував про кількість 

розданих членам Вченої ради бюлетенів, кількість членів Вченої ради, що 

взяли участь у голосуванні (25 осіб). Також доц. Богдан Й.Г. повідомив, що 

обраними на посади вважаються ті кандидати, що набрали більше половини 

голосів присутніх членів Вченої ради. Після цього, доц. Богдан Й.Г. 

повідомив результати таємного голосування щодо обрання на посади, а саме: 



Паславська Н.Т. - “ЗА” - 24, “ПРОТИ” – 1, “НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ” – 0; 

Денькович О.І. - “ЗА” - 25, “ПРОТИ” – 0, “НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ” – 0; 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протоколи лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який запропонував відрядити, на 

період з 01 лютого по 01 червня 2017 року, студентку 5-го курсу юридичного 

факультету Шуневич Катерину на навчання до Болонського Університету 

(Італія) за програмою «Еразмус+».  

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О.К. 

УХВАЛИЛИ: відрядити, на період з 01 лютого по 01 червня 2017 року, 

студентку 5-го курсу юридичного факультету Шуневич Катерину на 

навчання до Болонського Університету (Італія) за програмою «Еразмус+».  

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 

 

 

 


