Витяг з протоколу № 8
засідання Вченої ради та засідання конференції трудового колективу
КІПДМ ЛНАМ
від 24 05 2016 р.
Порядок денний :
1. Надання пропозицій Вченій раді ЛНАМ на проведення виборів
директора КІПДМ ЛНАМ.
СЛУХАЛИ : Пропозиції учасників конференції щодо обрання голови,
секретаря та президії конференції.
Обрано форму голосування – відкрите.
Поступила пропозиція обрати головою конференції голову профспілки
КІПДМ ЛНАМ Перегінця В.І.
За результатами голосування – одноголосно «за», обрано голову
конференції – Перегінця В.І.
Поступила пропозиція обрати секретарем конференції секретаря Вченої
ради КІПДМ ЛНАМ Дутку В.В.
За результатами голосування – одноголосно «за», обрано секретарем
конференції Дутку В.В.
Поступила пропозиція обрати президію конференції у складі – Голови
регіональної Спілки художників Кочержука І.С., в.о. директора КІПДМ ЛНАМ
Юрчишин Г.М., голови конференції Перегінця В.І.
За результатами голосування – одноголосно «за» обрано президію
конференції у складі – Кочержука І.С., Юрчишин Г.М., Перегінця В.І.
СЛУХАЛИ : Перегінця В.І. про наказ № 39 ЛНАМ «Про проведення
виборів директора Косівського інституту прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ».
СЛУХАЛИ: кандидата на посаду директора інституту Юрчишин Г.М.,
яка висловила свою програму діяльності у напрямах розвитку Косівської
мистецької школи.
ЗАПИТАННЯ : Про розвиток КІПДМ у статусі вищого навчального
закладу (відкриття магістратури).
Юрчишин Г.М. – зміцнення якості кадрового складу – одне із завдань
майбутнього директора інституту, що є основною умовою розвитку
навчального закладу.
ВИСТУПИЛИ : Перегінець В.І. про особистісні та фахові якості
претендента, що є мотивацією для обрання на посаду директора інституту.
Слободян О.О. з підтримкою кандидатури Юрчишин
Г.М., про наукову діяльність претендента.
Дутка В.В. про авторитет та ділові якості Юрчишин
Г.М., про успіхи у вирішенні господарських, навчально-методичних та
наукових питань.
Дутка В.Я. про людські якості претендента, уміння
підтримати та допомогти реалізації творчого потенціалу митців.
Стефурак С.Д. з підтримкою кандидатури Юрчишин
Г.М.

Горбань Р.А. про перспективи успішного розвитку
навчального закладу під керівництвом Юрчишин Г.М.
Для проведення голосування зборами конференції обрано лічильну
комісію у складі Малиновського В.І., Пророк Т.М., Сорохан Л.Ю. (Протоколи
лічильної комісії додаються).
Проведено голосування.
За результатами таємного голосування – 71 «за», 1 «проти», 1 недійсний
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Вченій раді ЛНАМ призначити
директором КІПДМ ЛНАМ Заслуженого архітектора України, кандидата
архітектури, доцента, члена-кореспондента української Академії
архітектури Юрчишин Галину Миколаївну.

Секретар вченої ради КІПДМ ЛНАМ
та зборів конференції
трудового колективу
Дутка В.В.
Голова зборів конференції
трудового колективу
Перегінець В.І.

