М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ
Лисичанський державний прничо-шдустр1альний коледж
Н А К А З
21.05.2019 р.

мЛисичанськ

№31-0/А

Про оргашзащю виборгв директора
Лисичанського державного прничо1ндустр1ального коледжу

На виконання наказу Мшютерства освети 1 науки Украши В1Д 08травня 2019 рок
№ 200-к «Про оголошення конкурсу на замщення посад директор1в», вщповщно д
статп 42 Закону Украши «Про вищу освггу», постанови Кабшету М1шстр1в Укра'Гни В1
05 грудня 2014 року № 726 «Деяю питания реал1зацп статп 42 Закону Украши «Пр
вищу освггу»», Статуту Лисичанського державного прничо-шдустр1ального коледж
та враховуючи публшащю про проведения конкурсу на сайи МОНУ В1Д 17 травн
2019 року
(Н11рз://топ.§оу.иа/иа/пе\Уз/топ-о§о1о811иуе-копкиг8-па-2ат15Ьеппуа-ро8ас1
<11гек1ога-Н81сЬапзко§о-с1ег2Ьаупо§о-§1гп]сЬо-тс1и81;па1по§о-ко1ес12Ьи),
НАКАЗУЮ:
1. Провести вибори директора Лисичанського державного
1идустр1ального коледжу (дал! - Коледж) 18 вересня 2019 року.

прничо-

2. Утворити Оргашзацшний ком1тет з проведения вибор1в директора Коледжу,
затвердити його персональний та юльюсний склад:
№
Пр1звпще, 1лГя, по батьков!
л! и
1 Воробйова Над1Я Дмитрнвна
2 Зайцева Натал1я В1ктор1вна
3 Кадацька Лариса Володимир1вна
4
Королишина Лш1я Анатолпвна
5
6

Посада

заступник директора з виховно'Г роботи
старший шспектор з кадр1в
заступник директора з навчально'1 роботи
зав1дувач в1ддшенням

Яблонська Людмила Григор1вна

завщувач господарством

Савченко Стан1слав

студент 3 курсу, ОПП «Експлуатащя та
ремонт прничого електромехан1чного
обладнання та автоматичних пристроУв»

3. Утворити Виборчу ком1с1ю з проведения вибор1в директора Коледжу,
затвердити и персональний та юльюсний склад:
Прпвище, 1м'н, по ба гьков1

Кальна Анастас1я
Кохановська Натал1я Михайл1вна
Федорова 1лона Вячеслав1вна
Богдан Ольга 1лл1вна
Савенко Альона Сергпвна
Назарчук-Астахова Галина Михайшвна
Лазарева Альона Володимир1вна

Посада

студентка 3 курсу ОПП «Прикладна
еколог1я»
завщувач б1блютекою
фах1вець з профор1ентаци
секретар-друкарка
секретар-друкарка
лаборант
викладач

4. Оргашзацшному ком1тету та Виборчш комки:
4.1. Забезпечити належну оргашзащю вибор1в директора коледжу.
4.2. До 27.05.2019 року на сво'1х засщаннях обрати гол1в, заступниюв гол1в та
секретар1в в установленому порядку.
5.

Оргашзацшному комггету:

5.1. Розробити та подати до 31.05.2019 року на розгляд Педагопчно'1 ради
Коледжу:
1) Положения про порядок проведения вибор1в директора Коледжу;
2) „ Положения про Оргашзацшний комитет з проведения вибор1в директора
Коледжу;
3) Положения про Виборчу комюйо з проведения вибор1в директора Коледжу;
4) Положения про порядок обрання представниюв з числа штатних
пращвииюв, як1 не е педагопчними пращвниками, для учасп у виборах директора
Коледжу;
5) Положения про порядок обрання представниюв з числа студенпв для
учаеп у виборах директора Коледжу;
6) Порядок оргатзацп робота спостер1гач1в на виборах директора Коледжу.
7) Порядок акредитацп представниюв засоб1в масово'1 шформаци на вибора?
директора Коледжу.
5.2. Визначити квоту представниюв для учасп у виборах директора з числе
штатних пращвниюв, як1 не е педагопчними пращвниками, 1 провести 1х обрання дс
06 верёсня 2019 року.
5.3. Спшьно 31 Студентською радою визначити квоту представниюв для учаеп )
виборах директора з числа студенпв Коледжу 1 провести \х обрання до 06 вересня 20 И
року;
5.4. Скласти та подати Виборч1Й ком1си список ос1б, яш мають право брата
участь у виборах, до 10 вересня 2019 року.
5.5. В день проведения вибор1в забезпечити проведения вщеофксаци процес}
голосування та П1драхунку голос1в.
6. Старшому шспектору з кадр1в Зайцевш Н.В. до 27 серпня 2019 року надатн
Орган1зац1Йному ком1тету шформацш про чисельний склад станом на 01.09.2019 рок>
та алфав1тн1 списки:
1) штатних педагопчних прац1вник1в Коледжу за гпдроздшами;
2) штатних прац1вник1в, яю не е педагопчними пращвниками за шдроздшами.
у яких вони працюють.
3) студенпв денно'1 форми навчання.
7. Затвердити заходи з процедури обрання директору коледжу (додаток 1).
8. Заступнику директора з АГР Абзалову Р.Р. забезпечити належш умови для
роботи Оргашзацшного ком1тету та ВиборчоТ ком1Си, надати окрем1, иридатн1 для
робота прим1щення та забезпечити необхщними засобами зв'язку, оргтехн1кою тощо.
9. Опубл1кувати цей наказ на офщшному веб-сайт! Коледжу.

Додаток 1
до наказу вщ 21.05.2019 № 31-0//

Графж
проведения заход1в процедури обрання директора
Лисичанського державного прничо-шдустр1ального коледжу
№
з/п

1
1.
2.

3.

4.

Заходи

2
Видання наказу про оргашзащю
вибор1в директора коледжу
Розм1щення оголошення про вибори
директора коледжу на веб-сайп
коледжу
Розроблення:
- Положения про порядок проведения
вибор1в директора Коледжу;
- Положения про Оргашзацшний
ком1тет з проведения
вибор1в
директора Коледжу;
- ШлОЖеННЯ Про Виборчу КОМЮ1Ю 3
проведения
виборгв
директора
Коледжу;
- Положения про порядок обрання
представниюв з числа штатних
пращвииюв, яю не е педагопчними
пращвниками, для учаеп у виборах
директора Коледжу;
- Положения про порядок обрання
представниюв з числа студент1в для
учасп
у
виборах
директора
Коледжу;
Порядок
оргашзацн
роботи
спостер1гач1в на виборах директора
Коледжу.
- Порядок акредитаци представниюв
засоб1в
масово\'
шформаци
на
виборах директора Коледжу.
Затвердження:
1) Положения про порядок
проведения вибор1в директора
Коледжу;
2)
Положения
про
Оргашзацшний
ком1тет
з
проведения
вибор1в
директора
Коледжу;
3) Положения про Виборчу комюио
з проведения вибор1в директора
Коледжу;

Термш
виконання

Вщповщальний

3
До
21.05.2019

4
Директор
коледжу

До
21.05.2019

Оргашзацшний
ком1тет

До
30.05.2019

Оргашзацшний
комггет

Примггк

5

в

До
05.06.2019

Педагопчна рада
коледжу

1

2
4)
Положения
про Виборчу
ком1С1ю з проведения вибор1в
директора Коледжу;
5)
Положения
про
порядок
обрання представниюв з числа
штатних пращвниюв, яю не е
педагопчними иращвниками, для
учасп у виборах директора Коледжу;
6)
Порядок оргашзацп роботи
сиостер1гач1в на виборах директора
Коледжу.

3

4

5

7)
Порядок
акредитаци
представниюв
засоб1в
масово'1
шформацн на виборах директора
Коледжу.
5.

6.

Проведения
заседания
оргашзацшного
ком1тету
з
проведения
вибор1в
директора
коледжу,
обрання
голови,
заступника,
секретаря
оргашзацшного
комггету,
планування заход1в, спрямованих на
орган1зац1ю
проведения
вибор1в
директора коледжу
Проведения
засщання
виборчо'1
комки
та
обрання
голови,
заступника,
секретаря
виборчо'1

27.05.2019

Оргашзацшний
ком1тет

27.05.2019

Виборча КОМ1С1Я

КОМ1С11

7.

Проведения конференцИ' студеипв
коледжу
щодо
затвердження
Положения про порядок обрання
виборних представниюв з числа
студеипв, що мають право брати
участь у виборах директора коледжу
та юльюсного 1 особового складу

«

До
05.06.2019

Студентська рада

До
27.08.2019

Кадрова служба

До
27.08.2019

Кадрова служба

Виб0рЧ01 КОМ1С11

8.

9.

Складання
алфав1тного
списку
штатних педагопчиих прац1вник1в 1
передача
чисельиого
складу
прац1вник1в
цих
категорш
до
Орган1зац1йного
ком1тету
з
проведения
вибор1в
директора
коледжу
Складання
та
передача
Оргашзацшному
ком1тету
алфавитного списку та чисельиого
:кладу шших сп1вроб1тниюв по
йдроздшах, що не е педагопчними
1ращвниками

1
10.

11.
12.

2
та

Складання
передача
Оргашзацшному
компету
алфавитного списку та чисельного
складу студенпв денно'1 форми
навчання
Виготовлення
бюлетешв
для
голосування
Висунення
та
обрання
представниюв з числа штатних
пращвииюв, яю не е педагопчними
пращвниками, студенпв та передача
СПИСЮВ ДО Виб0рЧ01 КОМ1СИ

13.

Отримання
списку
кандидатур
претенденпв на посаду директора

14.

Оприлюднення результапв обрання
виборних представниюв
з числа
штатних пращвииюв, яю не е
педагопчними пращвниками та з
числа
студенпв
коледжу,
яю
братимуть
участь
у
виборах
директора коледжу
Складання та подання виборчш
ком1сп списку ос1б, яю мають право
брати участь у виборах

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Видшення
прим1щения,
засоб1в
зв'язку 1 оргтехшки, канцелярського
приладдя, скриньок, виготовлення
кабшок, шдготовка засоб1в вщео
нагляду
в
прим1щенн1
для
голосування
Оргашзащя зустр1чей кандидапв на
посаду директора коледжу
з
трудовим колективом та студентами
коледжу
Оприлюднення
шформаци про
дату, час 1 мюце голосування через
1нформац1ЙИ1
ресурси
коледжу
(дошка оголошень, веб-сайт, шше)
Проведения
вибор1в
коледжу 18.09.2019

директора

Передача Оргашзацшному комнету
першого та другого прим1рника
протоколу
про
результати
голосування

3

4

До
27.08.2019

Кадрова служба

17.09.2019
з 15.00

Виборча КОМ1С1Я

5

0рган1зац1йний

До
06.09.2019

До
20.07.2019

До
06.09.2019

До
10.09.2019

ком1тет
Студентсыса рада
Орган1зацшний
компет

0рган1зац1йний

компет

Оргашзацшний
компет
Директор
коледжу

До 14.09.19
Оргашзацшний
компет
01.0916.09.2019

До 10.09.19
9 оо_ 1 5 оо

викладацька
18.09.2019
Шсля його
складання

Оргашзацшний
компет

Виборча КОМ1С1Я

Виборча КОМ1С1Я
Голова Виборчо!"
КОМ1СИ

а

1
21.

2
Оприлюднення результатов вибор1в
директора на веб-сайп коледжу

3
19.09.2019
Протягом
24 годин
П1СЛЯ

22.

23.

Передача результате вибор1в в
установленому
порядку
до
Мппстерства освгги 1 науки УкраГни
Передача в установленому порядку
до арх1ву коледжу документацию,
пов'язану з проведениям вибор1в
директора коледжу

складання
протоколу
До
19.09.2019
Протягом
24 годин
П1СЛЯ

складання
протоколу

4
Орган1зац1йний
ком1тет

Орган1зац1йний
ком1тет

5

