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10.12.2018                                         м. Полтава                                 № 222 

 

Про організацію  

виборів директора 

 

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 постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 

року № 726, «Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу споживчої 

кооперації України», затвердженими Постановою Правління Укркоопспілки № 

17 від 22.09.2015 р., Статуту Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для організації процесу проведення виборів директора Полтавського 

кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки створити 

організаційний комітет з проведення виборів у складі: 

-   Верходуб  Наталія Володимирівна, завідувач  технологічного та  

заочного  відділення; 

-   Лисинська  Тетяна Анатоліївна, завідувач кабінету комп’ютеризації; 

-   Неділько  Тетяна Юріївна,  інженер з охорони праці;  

-   Ступарь  Наталія  Олександрівна,  завідувач методичного кабінету;  

-   Трауцька  Ольга Василівна, завідувач підприємницько-фінансового та 

правового відділення; 

-   Тригуб Тамара Михайлівна, інспектор з  кадрів; 

-   Шурай Олександр Олександрович, студент Ш курсу спеціальності 

«Право», голова студентської ради.   

2. Організаційному комітету розробити: 

-   Положення  про порядок проведення виборів директора Полтавського 

кооперативного коледжу; 



     -  Положення  про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Полтавського кооперативного коледжу; 

       - Положення  про Виборчу комісію  з проведення виборів директора 

Полтавського кооперативного коледжу; 

        - Положення  про порядок обрання представників для участі  у виборах 

директора  з числа інших штатних працівників Полтавського 

кооперативного коледжу; 

         - Положення  про порядок обрання  виборних представників   з числа  

студентів для участі  у виборах директора  Полтавського кооперативного 

коледжу. 

Вищезазначені положення погодити з профспілковим комітетом, розглянути 

та затвердити на засіданні Педагогічної ради коледжу. 

 3. Встановити кінцевий термін обрання виборних представників з числа 

працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також з числа 

студентів для участі у виборах керівника коледжу до 07  лютого  2019 року. 

4. Інспектору з кадрів Тригуб Т.М. скласти алфавітні списки виборців всіх 

категорій, які передати до організаційного комітету до 12 лютого 2019 року. 

5. Для реалізації проведення виборів директора коледжу створити виборчу 

комісію у складі: 

- Ілющенко  Олександр Сергійович, викладач; 

- Ільченко Людмила Анатоліївна,  викладач; 

- Ісакова Валентина Сергіївна, викладач 

- Калина Олена Юріївна, студентка ІІ курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування»; 

- Пивоварська Каріна Борисівна,  викладач.  

 

6. Студентському самоврядуванню коледжу відповідно до ст. 40 Закону 

України «Про вищу освіту» та у відповідності до «Положення про порядок 

обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки» у строк до 07 лютого  2019 року провести обрання 

представників для участі у виборах директора з числа студентів. Списки 

виборців (представників студентського колективу) подати до організаційного 

комітету до 12  лютого 2019 року. 

7. Інспектору з кадрів Тригуб Т.М. забезпечити обрання представників для 

участі у виборах з інших категорій штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками у строк до 07 лютого 2019 року. 



8. Організаційному комітету у термін до 12 лютого 2012 року скласти та 

подати виборчій комісії список виборців, які мають право брати участь у 

виборах. 

9. Виборчій комісії оприлюднити інформацію про дату, час і місце 

проведення виборів до 12 лютого 2019 року з використанням інформаційних 

ресурсів коледжу. 

10. Для роботи організаційного комітету виділити кабінет та забезпечити 

необхідною кількістю засобів зв'язку, канцелярського приладдя та оргтехніки. 

11. Виділити актову залу для проведення голосування 21 лютого 2019 року, 

яку обладнати місцями для таємного голосування, прозорими скриньками, а 

також забезпечити належним освітленням та засобами для заповнення 

бюлетенів. 

12. Провести 21 лютого  2019 року в актовій залі вибори директора з 9:00 

до 15:00. 

13. Наказ довести до відома вказаних у наказі осіб під підпис та розмістити 

на офіційному сайті коледжу. 

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

      В.о.директора  коледжу                                                  О.В.Делія 
  
 

      З наказом ознайомлені : 

 

      Верходуб Н.В. - 

 Ілющенко   О.С. - 

 Ільченко  Л.А.  - 

 Ісакова  В.С.  -  

 Калина  О.Ю. - 

 Пивоварська  К.Б. - 

 Лисинська   Т.А. - 

  Неділько   Т.Ю. - 

       Ступарь   Н.О. - 

       Трауцька   О.В. -  

       Тригуб  Т.М. - 

      Шурай  О.О. - 

 
  Тригуб Т.М. 


