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РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від 07 грудня 2015 р. 

 

 

І. Заслухавши інформацію голови науково-методичної комісії 

Нестерової С.В. про роботу науково-методичної комісії та стан виконання 

плану методичних видань за І семестр 2015/2016 н.р., 

Ректорат ухвалив:  

інформацію прийняти до уваги. 

 

ІІ. Заслухавши інформацію першого проректора Гоблика В.В. про стан 

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі МДУ., 

Ректорат ухвалив: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Атестувати аспірантів спеціальності 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством: Кучінку Тетяну Василівну та 

Мальця Станіслава Станіславовича за І рік навчання та перевести на ІІ рік 

навчання. 

3. Атестувати аспірантку спеціальності 08.00.05 – Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка Кузьму Валерію Іванівну за І рік 

навчання та перевести на ІІ рік навчання. 

 

ІІІ. Заслухавши інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи та економічних питань – головного бухгалтера МДУ Пігоша В.А., 

проекту кошторису та штатного розпису на 2016 рік, 

Ректорат ухвалив: 

інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та 

економічних питань – головного бухгалтера МДУ Пігоша В.А. про проект 

кошторису та штатного розпису на 2016 рік прийняти до відома. 
 

 

ІУ. Заслухавши інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи та економічних питань – головного бухгалтера МДУ Пігоша В.А. про 

стан проведення тендерних закупівель. 

Ректорат ухвалив: 

інформацію Пігоша В.А., в.о. проректора з науково-педагогічної роботи 

та економічних питань – головного бухгалтера МДУ про стан проведення 

тендерних закупівель прийняти до відома. 



У. Заслухавши інформацію: 

1) секретаря ректорату Королович О.О. про стан виконання рішень 

попередніх засідань ректорату, яка відмітила, що виконано всі рішення, окрім 

рішення засідання №2 ректорату від 05 жовтня 2015 року про організацію 

підготовчих курсів. Недостатня кількість поданих заяв майбутніх слухачів не 

дозволила відкрити підготовчі курси. 

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до відома 

 

2) начальника  відділу виконання та контролю діловодства Добош В.М. 

про стан виконавської дисципліни в університеті (додаток до протоколу №4 

від 07.12.15 р.). Добош В.М. зазначила, що всі накази та розпорядження 

виконані в повному обсязі.  

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до відома 
 

 

 

 

 
 


