
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р. М. ГЛІЄРА 

 
Н А К А З 

 
м. Київ 

 

від 15.07.2019 року                                                       № 216-І/19-ОД 
 

Про організацію виборів ректора 
Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М.Глієра  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації  

статті 42 Закону України «Про вищу освіту» , на виконання наказу 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 08.07.2019 р. № 295-к «Про оголошення 
конкурсу», Статуту Київської муніципальної академії ім. Р. М. Глієра та з 

метою організації та проведення виборів ректора Київської муніципальної 
академії музики ім. Р. М. Глієра (далі – Академія) 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити персональний склад Організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Академії (додаток № 1). 

 
2. Затвердити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів 

ректора Академії (додаток № 2). 
 

3. Організаційному комітету на першому засіданні обрати із свого складу 
голову, заступника голови та секретаря. 

 
4. Виборчій комісії на першому засіданні обрати із свого складу голову, 

заступника голови та секретаря. 

 
5. Організаційній комітету розробити Положення про порядок проведення 

виборів ректора Академії, Положення про Організаційний комітет з 
проведення виборів ректора Академії, Положення про виборчу комісію 

з проведення виборів ректора Академії, Положення про порядок обрання 
представників  з числа штатних працівників Академії, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для 
участі у виборах ректора Академії, Порядок організації спостерігачів на 

виборах ректора Академії, Порядок організації роботи представників 





Додаток № 1 до наказу 

                                                                        від 15.07.2019 року № 216-І/19-ОД 
 

Персональний склад  
Організаційного комітету з проведення виборів ректора  
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра 

 
1) Вахненко І. П. – головний бухгалтер; 

2) Гармель О. В. – вчений секретар; 
3) Ертус О. С. – в.о. голови Студентської ради; студентка ІV курсу  

(бакалавр);   
4) Жуков А. О. – перший проректор, проректор з науково-педагогічної 

роботи по організації освітнього процесу - директор коледжу;   
5) Іщенко С. В. – провідний юрисконсульт; 

6) Карюк Ю. О. – проректор з адміністративно-господарської роботи та 
будівництва; 

7) Колеснікова Т. В. – завідувач бібліотеки; 
8) Конончук В. О. – проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційно-

методичного забезпечення освітнього та наукового процесів; 
9) Кочерженко О. В. – завідувач кафедри виконавських дисциплін №2, 

голова циклової комісії «Оркестрові духові та ударні інструменти» ; 

10) Ткаченко А. І. - начальник відділу кадрів. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Додаток № 2 до наказу 

                                                                        від 15.07.2019 року № 216-І/19-ОД 
 

Персональний склад  
Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра 

 
 

1) Борисова С. В. – доцент кафедри доцент, кандидат мистецтвознавства; 
2) Гіваргізова І. М. – керівник редакційно-видавничого відділу; 

3) Демешко Н. Б. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально- 
гуманітарних питань і розвитку; 

4) Дубровець О. В. – інженер-програміст І категорії навчального відділу; 
5) Дугіна Т.Є. – завідувач кафедри теорії музики 

6) Жукова О. В.  – студентка ІІІ к. (бакалавр); 
7) Зайченко Н. В. – студентка ІІ к. (магістр); 

8) Зарудянська М. А. – проректор з науково-педагогічної, творчої роботи 
та міжнародної діяльності; 

9) Зелінська О. І. – керівник відділу технічних засобів навчання; 
10) Кіндрась О. М. – заступник головного бухгалтера; 
11) Ковтюх Л. М. – завідувач кафедри виконавських дисциплін №1, голова 

циклової комісії «Спеціальне фортепіано»; 
12) Кречковська Р. О. – завідувач контрактної форми навчання; 

13) Марценківська О. В. – завідувач денним відділенням; 
14) Мельник В. І. – завідувач господарським відділом; 

15) Мудрецька Л. Г. – завідувач кафедри історії музики 
16) Панова Н. А. – проректор з науково-педагогічної та наукової роботи; 

17) Петрушенко Г. О. – старший інспектор кадрів; 
18) Полстянкіна І. П. – керівник навчально-методичного відділу    

(виробнича практика); 
19) Соловйова Т.М. – інспектор кадрів; 

20) Тимченко-Бихун І. А. – декан факультету мистецтва співу та джазу; 
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