
ПРОТОКОЛ №  1   

засідання Організаційного комітету по виборам ректора ЗАМ  
 
“29 ” березня 2019 р.                                                                                                   м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ члени Організаційного комітету: 

 

1. Кіяк Марина Юріївна, проректор ЗАМ; 

2. Ребрик Наталія Йосипівна, проректор ЗАМ ; 

3. Бунда Віктор Варфоломійович, декан ф-ту дизайну та  ДПМ; 

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

5. Дідик Іван Михайлович, викладач Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ, заслужений 

художник України; 

6. Бокшан Анна Миколаївна,  керівник  навчальної частини, член профспілкового комітету 

ЗАМ; 

7. Ярмола Михайло Петрович, провідний фахівець; 

8. Болехан Каміла Федорівна, голова студентської ради ЗАМ. 

 

Порядок денний: 

1. Вибори голови та секретаря Організаційного комітету. 

 

СЛУХАЛИ: 

Члена Організаційного комітету  Ярмолу М. П.          ; 
       (ПІБ, посада) 

з пропозицією обрати: 

Гловою Організаційного комітету:  Кіяк М. Ю., проректора з навчальної роботи      ; 
                                                                     (ПІБ, посада) 

Заступником голови Організаційного комітету__Ребрик Н. Й. , проректора з науково-

педагогічної та виховної роботи                                                                                           ;  
                                            (ПІБ, посада) 

Секретарем Організаційного комітету: Бокшан А. М., керівника навчальної частини    ; 
                          (ПІБ, посада) 

 

Інших пропозицій не надійшло. 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою оргкомітету: :  Кіяк М. Ю., проректора з навчальної роботи            ; 
(ПІБ, посада) 

 

Обрати заступником голови оргкомітету: Ребрик Н. Й. , проректора з науково-

педагогічної та виховної роботи          ; 
(ПІБ, посада) 

 

Секретарем оргкомітету: Бокшан А. М., керівника навчальної частини                         ; 
(ПІБ, посада) 

 

  Голосували: „ За” – 8    ; 

„Проти” – немає; 

„Утримались” – немає. 

 
Головуючий засідання                                                                         Поляк М. Т. 

 

Секретар засідання                                                                              Бокшан А. М.                                  



ПРОТОКОЛ №   2 

засідання Організаційного комітету по виборам ректора ЗАМ  
 

“11” квітня  2019 р.                                                               м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ члени Організаційного комітету: Кіяк Марина Юріївна, Ребрик 

Наталія Йосипівна, Бунда Віктор Варфоломійович, Поляк Мар’яна Тарасівна, 

Дідик Іван Михайлович, Бокшан Анна Миколаївна, Ярмола Михайло 

Петрович, Болехан Каміла Федорівна. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження квот та списків груп представників з числа 

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

педагогічними працівниками, квоти представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора. 

2. Про затвердження форм бюлетенів для таємного голосування при 

обранні представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та студентів для 

участі у виборах ректора ЗАМ, форм протоколів засідань лічильної комісії 

зборів групп штатних працівників ЗАМ, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками.  

3. Про затвердження графіків зборів штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками ЗАМ та 

студентів денної форми навчання. 

1. СЛУХАЛИ: 1.1. Про затвердження квот представників з числа 

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

педагогічними працівниками, квоти представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора. 

 Кіяк М. Ю. – відповідно до наказу ректора ЗАМ  від 21.03.2019 р. № 

44-1к  «Про організацію виборів ректора ЗАМ», Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора ЗАМ», затвердженого 

Вченою радою ЗАМ  від 21.03. 2019 р., протокол  № 7, використовуючи 

списки штатних працівників, надані відділом кадрів та списки студентів, 

представлені навчальною частиною, враховуючи, що кількість наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників складає 86 осіб за 

списком,  при  визначенні квот представників керуватись принципом : 

- квота представників з числа штатних працівників академії, які 

не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками до 10%;  

- квота студентів денної форми навчання була не менше 15%.  

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити наступні квоти представництва для участі у  виборах 

ректора ЗАМ: 

- квоти представників з числа штатних працівників академії, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для 

участі у виборах ректора ЗАМ − не більше  9; 

- квота виборних представників з числа студентів –  не менше 18 осіб. 

Результати відкритого голосування: «за» — 8; «проти» -— немає; 

«утримались» — немає. 

 

Слухали: 1.2. Про затвердження списків груп штатних працівників 

ЗАМ, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для організації виборів представників для участі у виборах 

ректора ЗАМ. 

Ярмола М. П. – запропонував, з метою зручності проведення зборів, 

враховуючи  робоче місце працівників у корпусах академії, створити дві 

групи штатних працівників ЗАМ, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками: 

 Група 1 – працівники,  місце  роботи яких за адресою вул. Волошина, 

37; 

Группа 2– працівники,  місце  роботи яких за адресою вул. Минайська, 

38/80; 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити такі, що додаються списки працівників 

групи 1 та групи 2 з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками ЗАМ для участі у виборах 

представників для голосування на виборах ректора ЗАМ. 

 

  Результати відкритого голосування: «за» — 8; «проти» — немає; 

«утримались» — немає. 

 

2.СЛУХАЛИ: Кіяк М. Ю. Про затвердження форм бюлетенів для 

таємного голосування при обранні представників з числа штатних 

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

працівниками, для участі у виборах ректора ЗАМ, форм протоколів засідань 

лічильної комісії зборів групп штатних працівників ЗАМ, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити такі, що додаються форми бюлетенів для 

таємного голосування при обранні представників з числа штатних 

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

працівниками, для участі у виборах ректора ЗАМ, форм протоколів засідань 

лічильної комісії зборів групп штатних працівників ЗАМ, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками. 

  Результати відкритого голосування: «за» — 8; «проти» — немає; 

«утримались» — немає. 



 

3. СЛУХАЛИ: Бунду В. В.  Про затвердження графіків зборів штатних 

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

працівниками ЗАМ та студентів денної форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: Керуючись наказом ректора ЗАМ від 21.03.2019 р. № 44-

1к  «Про організацію виборів ректора ЗАМ», Положенням про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора ЗАМ затвердити такий, 

що додається графік проведення зборів груп 1,2  штатних працівників,які не є 

науковими, науково-педагогічними чи педагогічними працівниками ЗАМ та 

студентів. 

  Результати відкритого голосування: «за» — 8; «проти» — немає; 

«утримались» — немає 

 

 

Голова організаційного комітету                                               М. Ю. Кіяк                                                                          

 

Секретар                                                                                       А. М. Бокшан     
 



ПРОТОКОЛ №   3 

засідання Організаційного комітету по виборам ректора ЗАМ  
 

“07” травня   2019 р.                                                               м. Ужгород 
 

ПРИСУТНІ члени Організаційного комітету: Кіяк Марина Юріївна, 

Ребрик Наталія Йосипівна, Бунда Віктор Варфоломійович, Поляк Мар’яна 

Тарасівна, Бокшан Анна Миколаївна, Ярмола Михайло Петрович, Болехан 

Каміла Федорівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження представництва штатних працівників та студентів 

Закарпатської академії мистецтв, які мають право брати участь у виборах 

ректора академії 

СЛУХАЛИ:  

1. Ребрик Н. Й. − Про результати проведення загальних зборів 

студентів по вибору представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора ЗАМ (протокол зборів додається). 

2. Ярмолу  М. П. − Про результати проведення зборів групп 1, 2 

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

педагогічними працівниками по вибору представників для участі у виборах 

ректора ЗАМ (протоколи  зборів додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити наступні квоти представництва штатних працівників та 

студентів Закарпатської академії мистецтв, які мають право брати участь у 

виборах ректора академії: 

- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 86 осіб 

(76,8%); 

- виборні представники з числа штатних працівників академії, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками – 8 осіб 

(7,1%); 

- виборні  представники з числа студентів – 18 осіб (16,1%). 

Результати відкритого голосування: «за» — 7; «проти» -— немає; 

«утримались» — немає. 

 

 

 

Голова організаційного комітету                                               М. Ю. Кіяк                                                                          

 

Секретар                                                                                       А. М. Бокшан     
 

 



 

 
 


