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Умань

№ 85

Про організацію і проведення
виборів директора коледжу
Відповідно до статті 42 Закону України« Про вищу освіту» та рішення
Черкаської обласної ради (наказ № 135 від 05.06.2018року) про оголошення
конкурсу на зайняття посади директора КВНЗ « Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» Черкаської обласної ради,
НАКАЗУЮ:
1. Провести вибори директора КВНЗ «Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» 20 вересня 2018 року.
2.Для проведення організаційної роботи з підготовки та проведення
виборів директора створити організаційний комітет КВНЗ «Уманський
гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» (далі – організаційний
комітет) у складі:
1.
Любченко І.І. - голова циклової комісії педагогіки і психології та
методик дошкільної освіти.
2.
Шабаш С.П. – викладач.
3.
Сіроштан О.П.- викладач
4.
Куценко Т.І.- викладач
5.
Головіна І. А. - бібліотекар
6.
Комендантова А. К. – студентка 306-П групи
7.
Петров В.О.– начальник управління майном виконавчого аппарату
Черкаської обласної ради.
3. Доручити організаційному комітету на першомузасіданні обрати
голову, заступника голови й секретаря. Прийняте рішення оприлюднити на
офіційному веб-сайті коледжу.
4. Організаційному комітету в термін до 20 червня 2018 року розробити
та подати на затвердження педагогічної ради коледжу:

- проект Положення про порядок проведення виборів директора коледжу;
- проект Положення про організаційний комітет із проведення виборів
директора коледжу;
- проект Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора
коледжу;
- проект Положення про порядок обрання представників із числа штатних
працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах
директора коледжу;
- проект Положення про порядок обрання представників із числа студентів,
для участі у виборах директора коледжу;
- проект Порядку організації роботи офіційних спостерігачів на виборах
директора коледжу;
- проект Порядку акредитації представників засобів масової інформації на
виборах директора коледжу.
5. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора КВНЗ
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» Черкаської
обласної ради (далі – виборча комісія) у складі:
1.
Білошкурська С. С. – викладач
2.
Заболотенко О. В. – викладач.
3.
Мартинюк В. В. - викладач
4.
Бабич О.О. - викладач
5.
Шапран Л.В. – секретар-друкарка
6.
Клеша О.Г. – студентка 403-Д групи
7.
Дудник Н.Д. – начальник відділу обліку та використання майна
управління майном виконавчого аппарату Черкаської обласної ради.
6.Доручити виборчій комісії на першому засіданні обрати голову,
заступника голови й секретаря. Прийняте рішення оприлюднити на
офіційному веб-сайті коледжу.
7. Старшому інспектору зкадрів Шевченко З. П. до 8 вересня 2018 року
скласти та передати організаційному комітету й виборчій комісії алфавітні
списки виборців із числа педагогічних працівників коледжу, а також
кількісний склад інших штатних працівників, які не є працівниками коледжу.
8. Завідувачам відділень Поштарук Л.І., Сидорчук Л.П., Вишневецькій
Л.Г., до 8 вересня 2018 року скласти та передати організаційному комітету й
виборчій комісії кількісний склад студентів коледжу денної форми навчання.

9. Установити кінцевий строкобрання представників для участі у
виборах з числа інших штатних працівників коледжу, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних
представників з числа студентів – 11.09.2018 року.
10. Організаційному комітету й виборчій комісії у своїйдіяльності
керуватися
ЗакономУкраїни
«Про
вищу
освіту»,
Методичними
рекомендаціями щодо особливостей системи та порядку обрання керівника
вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.12.2014 No726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону
України «Про вищу освіту» (далі –Методичні рекомендації), Статутом
коледжу та відповідними положеннями, які затверджуються педагогічною
радою коледжу і погоджуються з профкомом коледжу.
11. Для роботи організаційного комітету виділити аудиторію №44
навчального корпусу й виборчої комісії –аудиторію № 112 гуртожитку,
забезпечити оргтехнікою, зв’язком і канцелярським приладдям.
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор коледжу

О.В.Чепка

