
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

НАКАЗ
23 жовтня 2017 р. м. Нововолинськ № 61_

Про організацію виборів директора 
коледжу

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 
згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затвердженими поста
новою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726, Статуту ДВНЗ 
«Нововолинський електромеханічний коледж» та на виконання наказу Міністерс
тва освіти і науки від 10.10.2017 року № 584-к «Про оголошення конкурсу на за
няття посад директорів»

НАКАЗУЮ:

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів директора ДВНЗ 
«Нововолинський електромеханічний коледж» (далі -  організаційний комітет) у 
складі: •

1) Жила Л.А. -  заступник директора з виховної роботи;
2) Гайдук М.В. -  заступник директора з АГР;
3) Савчук В.В. -  завідувач навчально-виробничої практики;
4) Камінська О.Ю. -  завідувач комп’ютерно-економічним відділенням;
5) Олексюк В.О. -  голова циклової комісії електротехнічних дисциплін;
6) Гебура О.М. -  голова циклової комісії економічних дисциплін;
7) Левчук Н.М. -  викладач, голова профспілкового комітету студентів;
8) Зінчук O.A. -  секретар-друкарка;
9) Лебедь Я.О. -  голова Студентської ради (за посадою), студентка гр.1-КТ-15.

2. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора ДВНЗ «Ново- 
волинський електромеханічний коледж» (далі -  виборча комісія) у складі:

1) Михалко М.І. -  керівник фізичного виховання, голова профспілкового 
комітету працівників коледжу;

2) Левшун Н.М. -  завідувач бібліотеки;
3) Зуб С.І. -  голова циклової комісії машинобудівних дисциплін;
4) Дзюбак Ю.П. -  голова циклової комісії комп’ютерних дисциплін;
5) Пужик О.О. -  лаборант.

3. Визначити приміщенням для роботи організаційного комітету методич
ний кабінет, приміщенням для роботи виборчої комісії -  читальний зал бібліоте
ки, приміщенням для проведення виборів директора -  актову залу.

4. Організаційному комітету і виборчій комісії на першому засіданні обрати 
із свого складу голову, заступника голови та секретаря. Прийняте рішення опри
люднити в одноденний строк з використанням інформаційних ресурсів коледжу.



5. Організаційному комітету розробити:
-  Положення про організацію виборчої системи та проведення виборів 

директора ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»;
-  Положення про організаційний комітет з проведення виборів дирек

тора ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»;
-  Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» (спільно з вибо
рчою комісією);

-  Положення про порядок обрання представників з числа штатних пра
цівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 
директора ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»;

-  Положення про порядок обрання виборних представників з числа сту
дентів для участі у виборах директора ДВНЗ «Нововолинський елект
ромеханічний коледж» (спільно з Студентською радою);

-  Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах 
директора ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж».

Зазначені вище документи подати на розгляд та затвердження Педагогічною 
радою коледжу до 4 грудня 2017 року.

6. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах 
директора коледжу з числа штатних працівників, які не є педагогічними праців
никами, до 31 січня 2018 року.

7. Студентському самоврядуванню коледжу відповідно до ст. 40 Закону 
України «Про вищу освіту» та у відповідності до «Положення про порядок об
рання виборних представників з числа студентів для участі у виборах директора 
ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»» у строк до 7 січня 2018 ро
ку провести обрання представників з числа студентів для участі у виборах дирек
тора . Списки виборців з числа студентів подати до організаційного комітету.

8. Організаційному комітету у строк до 9 лютого 2018 року скласти та пода
ти виборчій комісії список усіх виборців, які мають право брати участь у виборах 
директора коледжу.

9. Організаційному комітету у день проведення виборів директора коледжу 
забезпечити проведення відеофіксації процесу голосування та підрахунку голосів.

10. Виборчій комісії оприлюднити інформацію про дату, час і місце прове
дення виборів до 13 лютого 2018 року з використанням інформаційних ресурсів 
коледжу.

11. Вибори директора коледжу провести 21 лютого 2018 року в приміщен
ні актової зали з 9.00 до 15.00.

12. Наказ розмістити на офіційному сайті коледжу.

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор коледжу М. І. Ігнатюк


