
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАМ’ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

НАКАЗ 
 

            19.02.           2018р.                                                                 №       05   _  
м. Кам’янське  

 

Про  організацію  

та проведення виборів 

директора коледжу 

     

У  зв'язку з оголошенням Міністерством освіти і науки України конкурсу на 

заміщення посади директора (наказ Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2018 № 49-к), опублікованим 12.02.2018р., керуючись ч.3.ст.42 Закону 

України "Про вищу освіту",  постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 

2014 р. № 726 (зі змінами), відповідно до Статуту коледжу та Положення  про 

студентське самоврядування 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вибори директора коледжу провести 15 травня 2018 р. 

 

2. Для проведення організаційної роботи з виборів директора коледжу створити 

оргкомітет з проведення виборів директора у складі:  

1) АГЄЄВ В.Г. – юрисконсульт ;  

2) ГОВОРУХА О.О. –  заступник директора з навчально-методичної роботи; 

3) ДЕРЮГІНА Т.Ф. – заступник директора з адміністративно-господарської 

роботи; 

4) МАТВЄЙЧУК О.О. – старший інспектор з кадрів: 

5) ОРЕЛ А.О. – голова студентського парламенту.  

 

3. Органiзацiйний комiтет дiє вiдповiдно до Статуту коледжу   та положення, яке 

затверджуються адміністративною радою коледжу за погодженням з виборним 

органом первинної профспiлкової органiзацiї навчального закладу. 

4. Органiзацiйному комiтету на першому засiданнi обирати iз свого складу 

голову, заступника голови та секретаря. 

5. Органiзацiйному комiтету дотримуватись вимог Закону України «Про вищу 

освіту» з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керiвника вищого навчального закладу, затверджених  

постановою Кабінету Міністрів України від  5 грудня 2014 р. № 726 зі змінами, 

Статуту коледжу, Положнення про порядок виборів директора коледжу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/726-2014-%D0%BF


6. Встановити метою діяльності організаційного комітету коледжу забезпечення 

організації підготовки та проведення виборів директора коледжу на принципах 

законності. демократичності, гласності, відкритості і прозорості, таємного та 

вільного волевиявлення, добровільності участі у виборах, забезпечення рівності 

прав учасників виборів. 

7. Особам, якi є членами органiзацiйного комiтету, здiйснювати свої 

повноваження на громадських засадах. 

8. Органiзацiйному комiтету скласти та подати виборчiй комiсiї список осiб, якi 

мають право брати участь у виборах (далi — список виборцiв), не пiзнiше нiж за 

сiм календарних днiв до дати проведення виборiв. 

9. Для проведення голосування з виборів директора коледжу створити  виборчу 

комісію у складі :  

1) КОВЖИЖИНА Н.М. – завідувач відділення;  

2) ДАНЬКО В.П. – голова профспілкового комітету; 

3) БЛЮДО В.Г. – викладач легкої атлетики; 

4) ОКУНЕВА А.В. – секретар-друкарка,;  

5) ФІЛОНЕНКО В.В. – голова студентської ради. 

10. Рекомендувати кандидатам на посаду директора коледжу звертатись до 

організаційного комітету для допомоги в організації зустрічей зі співробітниками 

та студентами. 

11. Старшому інспектору з кадрів до 15 квітня 2018 р. скласти алфавітний список 

педагогічних працівників та передати їх організаційному комітету. 

12. Старшому інспектору з кадрів до 15.04.2018р. передати  організаційному 

комітету відомості  про чисельний склад інших штатних категорій працівників, а 

також виборних представників з числа студентів.  

13. Встановити 20 квітня 2018р. кінцевим строком обрання представників 

колективу, які не є  педагогічними представниками,  а також виборних 

представників з числа студентів.  

14. Виборчій комісії в своїй роботі керуватися Статутом коледжу   та 

положенням, яке затверджуються педагогічною радою коледжу за погодженням з 

виборним органом первинною профспiлковою органiзацiєю навчального закладу. 

15. Виборчій комісії на першому засiданнi обирати iз свого складу голову, 

заступника голови та секретаря. 

16. Виборчій  комісії у своїй роботі дотримуватись вимог Закону України "Про 

вищу освіту" з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо особливостей 

виборчої системи та порядку обрання керiвника вищого навчального закладу, 



затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від  5.12. 2014 р. № 726 зі 

змінами, Статуту коледжу, Положнення про порядок виборів директора коледжу. 

17. Організаційному комітету з проведення виборів директора коледжу 

координувати діяльність виборчої комісії коледжу. 

18. Визначити метою діяльності виборчої комісії коледжу - проведення 

голосування на виборах директора коледжу на принципах законності, 

демократичності, гласності, відкритості і прозорості, таємного та вільного 

волевиявлення, добровільності участі у виборах, забезпечення рівності прав 

учасників виборів. 

19. Утворити виборчу дільницю для проведення виборів директора коледжу у 

приміщенні актової зали коледжу за адресою: вул. Подольська, буд. 89, ІІІ поверх. 

20. Всім структурним підрозділам коледжу в межах їх повноважень та 

компетентності сприяти реалізації покладених на організаційний комітет  та 

виборчу комісію завдань - забезпечити   належні умови для роботи: надати окремi 

придатнi для роботи примiщення, забезпечити наявнiсть у таких примiщеннях 

необхiдних засобiв зв’язку, оргтехнiки тощо. 

21. Органiзацiйному  комiтету та виборчій комісії забезпечити проведення 

виборів на високому організаційному рівні з суворим дотриманням принципів 

законності, демократичності, гласності, відкритості і прозорості. 

22. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор                                                                 В.І. ЧИБІСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвєйчук  



 

Юрисконсульт              ___________               В.Г. АГЄЄВ 

 

 

 

 

 

 


