МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький державний
комерційно-економічний технікум
НАКАЗ
“14” лютого 2019 р.

м. Кривий Ріг

№ 18

Про організацію виборів
директора технікуму
У зв'язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора
Криворізького державного комерційно-економічного технікуму (наказ
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2019 р. № 61-к, оголошення в
газеті «Освіта України» від 11.02.2019 р. № 6), відповідно до статті 42 Закону
України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», розділу
4, п.4.4. Статуту технікуму
НАКАЗУЮ:
1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ організацію та проведення виборів директора
технікуму 07 травня 2019 року в бібліотеці навчального закладу з 0900 до 1500.
2. СТВОРИТИ організаційний комітет з проведення виборів директора
(далі - організаційний комітет) у такому складі:
2.1. АНДРОЩУК Тетяна Іванівна – ст. інспектор відділу кадрів;
2.2. БІЛА Ірина Василівна – викладач комерційних дисциплін;
2.3. ЛИСЕНКО Віталій Сергійович – методист технікуму;
2.4. МОШКАЛО Тетяна Андріївна – студентка гр. ПТБ-16/1.
2.5. ОЛЕКСІЄНКО Олеся Олександрівна – інженер з ТБ;
2.6. ПОПЛАВСЬКА Наталія Миколаївна – секретар-друкарка;
2.7. САКВА Валентина Миколаївна – заст. директора з НР;
3. Організаційному комітету технікуму на першому засіданні обрати зі
свого складу голову, заступника голови та секретаря.

4. СТВОРИТИ виборчу комісію з проведення виборів директора
технікуму (далі - виборча комісія) в такому складі:
4.1. БАНКОВА Наталя Михайлівна – інспектор відділу кадрів (з обліку
студентів);
4.2. БУРДІЯН Валентина Андріївна – зав. бібліотекою;
4.3. СИДОРЕНКО Наталя Василівна – методист технікуму;
4.4. ШИШКІНА Людмила Олександрівна – викладач загальнотехнічних
дисциплін;
4.5. ЯНКО Катерина Олександрівна, студентка гр. ХТ-16/2.
5. Виборчій комісії технікуму на першому засіданні обрати зі свого
складу голову, заступника голови та секретаря.
6. Організаційному комітету:
6.1. до 22 лютого 2019 року розробити та подати для погодження на
педагогічній раді технікуму такі документи:
- Положення про організацію та порядок обрання директора
технікуму;
- Положення про організаційний комітет з проведення виборів
директора технікуму;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора
технікуму;
- Положення про порядок обрання представників із числа
штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах
директора технікуму;
- Положення
про
порядок
обрання
представників з числа
студентів, що мають брати участь у виборах директора технікуму.
6.2. до 01 березня 2019 року розробити й оприлюднити Порядок
акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидатів на посаду
директора та представників засобів масової інформації на виборах директора
технікуму;
6.3. до 05 квітня 2019 року розробити та оприлюднити Порядок
проведення зустрічей кандидатів на посаду директора з працівниками та
студентами технікуму;
6.4. до 25 квітня 2019 року скласти й подати виборчій комісії список осіб,
які мають право брати участь у виборах.
7. ВСТАНОВИТИ кінцевий строк обрання представників для участі у
виборах директора 05 квітня 2019 року.
8. Виборчій комісії забезпечити виготовлення бюлетенів для голосування
06 травня 2019 року з 12-00 до 16-00.

