
П Р О Т О К О Л 

22.01.2021 р.  № 01 

м. Ужгород 

 

Засідання приймальної комісії 

Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 

 

Голова   ПК                                      Стегней С.Н.              

Заступник голови ПК                      Коцан О.М. 

Відповідальний секретар ПК          Турлакова В.М.                    

 

Присутні :  

Члени приймальної  комісії: Кузьмінська Н.Я., Кормош Н.І.,Савченко Н.В., 

Касо Г.Й., Гайдук Н.І., Драшкаба М.І., Лучков О.С.   

  

Порядок денний : 

1. Про організацію роботи приймальної комісії для проведення вступної 

кампанії у 2021 р. та розподіл обов'язків між її членами. 

 Доповідач: Стегней С.Н. – голова приймальної комісії 

2.  Про  план роботи приймальної комісії у 2021 році. 

        Доповідач:  Турлакова  В.М. – відповідальний  секретар приймальної 

         комісії 

3.Про  профорієнтаційну роботу та  проведення «Дня відкритих дверей». 

         Доповідач:  Турлакова  В.М. – відповідальний  секретар приймальної 

         комісії 

4. Про наказ директора коледжу «Про запобігання правопорушенням, 

посадовим зловживанням та хабарництву» . 



         Доповідач:  Турлакова  В.М. – відповідальний  секретар приймальної 

         комісії 

1.СЛУХАЛИ:  Стегней С.Н., голову приймальної комісії, яка 

проінформувала, що наказом директора коледжу  №138 від 29.12.2020 р. для 

забезпечення організації та проведення  прийому до комунального  закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 

обласної ради у 2021 році  створена приймальна комісія та ознайомила  

членів приймальної комісії з розподілом обов’язків 

Результати голосування:  «за» - 10, «проти» - 0, «утримався» -  0             

ВИРІШИЛИ:    

1.1. Затвердити  розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.  

1.2. Приймальній комісії в своїй роботі керуватись чинним законодавством 

України та іншими нормативними актами.  

1.3.Приймальній комісії в своїй роботі забезпечувати гласність та прозорість 

роботи. 

2.СЛУХАЛИ: Турлакову В.М., відповідального секретаря приймальної 

комісії, яка ознайомила присутніх з проєктом плану роботи Приймальної 

комісії.    

Результати голосування : «за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ:   

 План роботи приймальної комісії на 2021 рік схвалити та подати на 

затвердження голові приймальної комісії. 

3.СЛУХАЛИ:   Турлакову В.М..– відповідального секретаря приймальної 

комісії, яка доповіла про організацію та  проведення  «Днів відкритих 

дверей» в коледжі, розроблення графіків консультацій та онлайн-

консультацій для вступників,  про підготовку рекламних та інших 

інформаційних матеріалів  для вступників, про наповнення інформаційної 

рубрики «Вступнику» на вебсайті коледжу. Відзначила, що 

профорієнтаційній роботі сприяють рекламні акції у засобах масової 

інформації (радіо,телебачення, інтернет) Дні відкритих дверей в коледжі,  

залучення викладачів до проведення обласних учнівських музично-



теоретичних  олімпіад та конкурсів індивідуальних виконавців серед учнів 

мистецьких шкіл області.  

Результати голосування : «за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 

3.1.Активізувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх вступників. 

3.2. Підготувати для учнів шкіл та мистецьких шкіл  інформаційні матеріали 

про спеціалізації, з яких проводиться підготовка. 

3.3. Спланувати спільну роботу із закладами освіти, мистецькими школами 

яка передбачає виїзди викладачів із концертами, проведення методичних 

конференцій, семінарів тощо.  

3.4. Відповідальному секретарю приймальної комісії Турлаковій В.М. 

розробити графік  проведення консультацій та онлайн-консультацій для 

вступників та оприлюднити на вебсайті коледжу . 

3.5. Провести Дні відкритих дверей  6 лютого, 13 березня та 10 квітня  2021 

року. 

3.6.Постійно розміщувати на вебсайті коледжу анонси профорієнтаційних 

заходів  та  фото і відео матеріали про хід їх  проведення.    

4.СЛУХАЛИ: Турлакову В.М., відповідального секретаря приймальної 

комісії, яка повідомила про наказ директора коледжу «Про запобігання 

правопорушенням, посадовим зловживанням та хабарництву» та ознайомила 

присутніх зі змістом наказу. 

Результати голосування : «за» ˗ 10, «проти» - 0, «утримався» ˗ 0 

ВИРІШИЛИ:  Наказ директора  коледжу «Про запобігання 

правопорушенням, посадовим зловживанням та хабарництву» взяти до 

неухильного виконання. 

 


