
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ
02.05.2022 м. Чернівці №30

Про організацію та
проведення виборів директора

В зв’язку з оголошенням конкурсного відбору на заміщення посади 
директора Чернівецького індустріального фахового коледжу (наказ 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
від 28 січня 2022 р. № 27), відповідно до статті 42 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», Типового положення про конкурсний відбір на 
посаду керівника закладу фахової передвищої освіти. Затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 23.02.2021 № 251 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 08.04.2021 №479/36101 та з метою належного 
забезпечення конкурсного відбору керівника закладу фахової передвищої 
освіти, листа Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової 
адміністрації від 27.04.2022 року №01-31/694

НАКАЗУЮ:
1. Рейтингове голосування на заміщення посади директора 

Чернівецького індустріального фахового коледжу провести 
11 травня 2022 року з О900 - 1500.

2. Для проведення організаційної роботи по проведенню виборів 
призначити організаційний комітет Чернівецького індустріального фахового 
коледж (затверджений наказом від 01.02.2022 р. №13) (надалі - Коледж) у 
складі:

Поцілуйко-Григоряк Галина Володимирівна - завідувач відділенням
Медведева Олеся Вікторівна - завідувач навчально-методичним 

кабінетом
Тирон Ірина Ігорівна - методист коледжу
Колотило Яна Василівна - психолог
Гаврилюк Олексій Володимирович — завідувач відділенням



Габор Дмитро Іванович - завідувач господарством
Шупарська Єлизавета - член студради.
3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень 

закону «Про фахову передвищу освіту» щодо особливостей конкурсного 
відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти та Типового 
положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової 
передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 23.02.2021 року №251 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 08 квітня 2021 року №479/36101 «Деякі питання реалізації статті 42 
Закону України «Про фахову передвищу освіту».

4. Рекомендувати кандидатам на посаду директора Коледжу звертатись 
до організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та 
студентами (кандидат на посаду директора - претендент на посаду 
директора, який одержав від Департаменту освіти і науки ЧОВА рішення на 
право участі у виборах, як кандидата на посаду директора).

5. Організаційному комітету разом з кожним з кандидатів на посаду 
директора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на 
виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при 
реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та 
складанні протоколу про результатам голосування.

6. Організаційному комітету розробити положення про виборчу комісію 
та затвердити його на засіданні організаційного комітету.

7. Для проведення рейтингового голосування на заміщення посади 
директора Чернівецького індустріального фахового коледжу призначити 
виборчу комісію (затверджений наказом від 01.02.2022 р. №13) у складі:

Столяр Наталія Василівна - голова циклової комісії
Посполітак Олена Василівна - викладач коледжу
Фалат Надія Романівна - викладач коледжу
Баляснікова Оксана Алеодорівна - викладач
Запаранюк Святослав - лаборант
Рибак Ганна Михайлівна - секретар-друкарка
Дудій Надія Ярославівна - викладач
8. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення - 

конференцзал.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директору-навчальної роботи Васкан А.В.

(Я 'коледж1 х^і/Василь ЧЕРНІВЧАН


