
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Н А К А З

29.05.2017 м. Дніпро №     75    

Про організацію виборів директора коледжу 

На підставі частини 2 ст.42 Закону України «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті
42 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України
від  17.05.2017  року  №  211-к  «Про  оголошення  конкурсу  на  заміщення  посад
директорів»

НАКАЗУЮ:

1. Утворити  організаційний  комітет  з  проведення  виборів  директора  у
складі: 

Вороніна С.В.  заступник директора з навчально-виховної роботи;
Дишук Л.Г.  голова профспілкового комітету;
Миронов В.І.

Баранова Т.С
Туркенич А.Є

 заступник директора з навчально-виробничої роботи;
 заступник директора з АГР
 помічник директора з КР

Лагун Д.В.
Мачковский Д.В

 Зав. НМК;
 студент групи ЕА 16-1/9-35

Зайцев Ю.В.  студент групи КС-14-2/9-21, голова ради 
студентського самоврядування.

2. Визначити персональний склад виборчої комісії: 

Лисоконь Л.А.  викладач математики;
Макаренко Н.І.  головний бухгалтер;
Діцман К.Д.  методист;
Козирєва А.І.  студентка групи ЕА-14-1/9-19

3. Організаційному  комітету  до 10.09.2017р.  визначити  персональний
склад представників для участі у виборах директора з числа штатних працівників
коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних представників з
числа студентів.



4.Організаційному  комітету  з  проведення  виборів  директора  та  виборчій
комісії  в  своїй  роботі  керуватися  вимогами  Методичних  рекомендацій  щодо
особливостей  виборчої  системи  та  порядку  обрання  керівника  вищого
навчального закладу,  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу
освіту», Положень «Про порядок обрання директора Коледжу радіоелектроніки»,
«Про  організаційний  комітет  з  проведення  виборів  директора  Коледжу
радіоелектроніки»,  «Про  виборчу  комісію  з  проведення  виборів  директора
Коледжу  радіоелектроніки»,  «Про  порядок  обрання  представників  з  числа
штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах
директора  Коледжу  радіоелектроніки»,  «Про  порядок  обрання  виборних
представників  з  числа  студентів,  які  мають  право  брати  участь  у  виборах
директора  Коледжу  радіоелектроніки»,  затверджених  педагогічною  радою  та
погоджених  профспілковим  комітетом  і  радою  студентського  самоврядування
Коледжу радіоелектроніки.

5.Оприлюднити на  офіційному веб-сайті  коледжу  рішення про  утворення
організаційного  комітету  та  виборчої  комісії  з  проведення  виборів  директора
Коледжу радіоелектроніки.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

          Директор коледжу В.А.Тіхонов
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