
УХВАЛА 

Вченої ради Закарпатської академії мистецтв 

«Про організацію роботи по підготовці до виборів ректора  

Закарпатської академії мистецтв» 

від 21 березня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора академії «Про організацію 

роботи по підготовці до виборів ректора Закарпатської академії мистецтв»,  Вчена 

рада ухвалює: 

1. Інформацію ректора Небесника І. І.  прийняти до відома. 

2. Затвердити склад організаційного комітету у складі: 

Кіяк Марина Юріївна, проректор ЗАМ; 

Ребрик Наталія Йосипівна, проректор ЗАМ; 

Бунда Віктор Варфоломійович, декан факультету дизайну та ДПМ; 

Поляк Мар’яна Тарасівна, директор Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ; 

Дідик Іван Михайлович, викладач коледжу, заслужений художник України; 

Бокшан Анна Миколаївна, керівник навчальним відділом ЗАМ, член профспілкового 

комітету; 

Ярмола Михайло Петрович, провідний фахівець; 

Болехан Каміла, голова студради ЗАМ. 

3.Затвердити склад виборчої комісії у складі: 

Дуркот Мар’яна Михайлівна, головний бухгалтер ЗАМ; 

Шершун Ксенія Петрівна, провідний фахівець; 

Вагера Оксана Миколаївна, методист; 

Софілканич Марина Іванівна, методист; 

Мацко Анатолій Федорович, головний інженер; 

4. Затвердити План заходів по виборам кандидатури на посаду ректора 

Закарпатської академії мистецтв. 

5. Затвердити наступні положення:  

5.1. Затвердити положення «Положення про вибори ректора Закарпатської академії 

мистецтв». 

5.2. Затвердити положення «Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Закарпатської академії мистецтв». 

5.3. Затвердити положення «Положення про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Закарпатської академії мистецтв». 

5.4. Затвердити положення «Положення про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для участі у виборах ректора Закарпатської академії 

мистецтв». 

5.5. Затвердити положення «Положення про порядок роботи представників засобів 

масової інформації на виборах ректора Закарпатської академії мистецтв». 

http://artedu.uz.ua/doc-files/norm_dok/pol_ek_kom.pdf


5.6. Затвердити положення «Положення про порядок роботи спостерігачів на 

виборах ректора Закарпатської академії мистецтв». 

6. Відповідальним за технічне обслуговування офіційного сайту Закарпатської 

академії мистецтв розмістити дані документи у відповідних розділах протягом тижня.   

 

7. Контроль за виконання даної ухвали покласти на проректора з навчальної роботи 

Кіяк М. Ю. 
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