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Про органiзацiю та проведеншI
виборiв директора

Вiдповiдно до oTaTTi 26 Закону УкраiЪи "Про ocBiry", частини другоi cTaTTi 42
Закону УкраiЪи "Про фахову передвищу ocBiry" та Стаryту Комунального закладу
"ХУстський базовий медичний фаховий коледж" Закарпатськоi обласноi ради, на
виконаншI розпорядження Закарпатськоi обласноi ради вiд 11.04.2022 р.JФ28-рд.
"Про оголошення конкурсу на замiщення вакантноi посади директора
Комунального закладу "Хустсъкий базовий медичний фаховий коледж"
Закарпатськоi обласноi ради"

нАкАзую

1.Вибори директора Комунального закладу "Хустський базовий медичний фаховий
коледж" Закарпатськоi обласноi р€tди" (надалi Коледж) гIровести 27 червн я 2О22
року.

2.З метою органiзацii заходiв з гIроведення виборiв директора Коледжу створити
органiзацiйний KoMiTeT у наступному складi:
- ПРигара Олександр Михайлович - засryrrник директора з навчально- виховноi
роботи; 

i

- егоров Роотислав Анатолiйович - викJIадач;
- Росада Тетяна Михайлiвна - виruIадач;
- Пригара Мар'яна Йосигriвна - викJIадач;
- Чулей Мирослава Михайлiвна - завiдувач вiддiлення.

3.Щпя пiдготовки та органiзацii виборiв директора Коледжу створити виборчу
комiсiю у наступному складi:
- Фединець Iлона Шандорiвна - голова цикловоi KoMicii, викладач;
- Буришина Лiлiя Анатолiiвна - голова профкому, викJIадач;
- Кеню Олеся Йосипiвна - офiсний працiвнЙк (друкування);
- Бойко Вiталiя Юрiiвнi * викладач
- Бучок Йосип Йосипович * заступник директора з АГЩ
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4.Органiзацiйному KoMiTery та виборчiй KoMicii:

- на перШому засiДаннi обрати гошiв, заступнИкiв голiВ та ceкpeTapiB у
встановленомузаконодавством порядку до 27 квiтня 2Q22 рощу;

- забезшечити пiдготовку примiщення для проведеннrI гоJIосування до 17 червня

2022 року;
- у .uоiИ ЙoTi неухилъно дотримуватись вимог Закону Украiни "Про фахову

передвищу ocBiTy" та Статуту Комунального закJIаду "Хустський базовий

медичний фаховий коледж" Закарпатськоi обпасноi ради, Положень щодо

оргаfi iзаЧiiЪровеДеннЯ виборiВ директор а КомунаJIьного з акладу "Хустський

базовий медичний фаховий коледж" Закарпатськоi обласноi ради, затверджених

педагогiчною радою Коледжу та складених вiдповiдно до чинного законодавства

Украiни.

5.Органiзацiйному KoMiTery до 1б TpaBHrI 2022 року розробити i гrодати на розгляд

педагогiчноi ради Коледжу насryпнi положення:

- Положення шро порядок гIроведення виборiв директора Коледжу:

- Положення про орiанiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв директора Коледжу;

- Положення про ,rЪр"доп обрання представникiв з числа штатних працiвникiв, якi

не е педагогiчнимЙ прачiвниками для участi у виборах директора Коледжу;

- Порядок органiзацii роботи спостерiгачiв на виборах директора Коледжу;

- Порядок акредитацii представникiв засобiв масовоi iнформацii на виборах

директOра Коледжу.

б.Виборчiй KoMicii до 1б травня 2022 року розробити та подати на розгляд
Педагогiчноi ради Коледжу Положення про виборчу комiсiю з проведення виборiв

директора Коледжу.

7.Головi студентськоТ ради до 16 травня 2022 року розробити та подати до

органiзацiйного KoMiTery ухваJIений на загальних зборах оryдентiв, Порядок

obpunn" ПРедртаВникiВ для y{acTi у вибоРах диреКтора КоледжУ з числа сryдентiв

коледжу, що визначаетъся Пошоження про сryдентське самоврядування.

8.висунення претендента(iв) на посаду директора Коледжу здiйснити на зборах

трудового колективу. Витяг з протоколу загапьних зборiв трулового колективу з

pi.."""* гIро висУненнrI претЪндента(iв) на шосадУ директора Коледжу шодати

органiзацiйному KoMiTery до 27 травшI 2022 року.

9.рекомендувати кандидатам на 11осаду директора Коледжу звертатись до

органiзацiйного koMiTery для органiзацii зустрiчей з спiвробiтниками та студентами

(кандидат на посаду директора - це претенденц який одержав вiд Закарпатоькоi

обласноi ради рiшення на право ylacTi у виборах директора Коледжу).

1g.органiзацiйному koMiTery разом з кожним iз кандидатiв а посаду директора,

визнаlIити не бiльше двох огlоотерiгачiв за ходом голосування на виборчiй дiльницi
забезпечити можливiсть присутностi претендента на посаду директора та його

спостерiгачiв при проведеннi гrроцедури голосування, пiдрахунку голосiв та

скл аданнi гlр отоколу з а р езулътатами гоJIо сування.
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11.Iнспектору з кадрiв Палчей Людмилi Василiвнi до 06 червня 2022 року надати

органiзацiйному KoMiTery в паперовiй та еJIектроннiй формi iнформацiю про

чисельний склад та алфавiтнi списки:
- штатних шедагогiчних шрацiвникiв; ;

- штатних працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками.

12. Завiдувuнам вiддirrень Лукачу IBaHy Юрiйовичу та Чулей Мироспавi Михайлiвнi

до 0б червня 2О22рощу надати органiзацiйному KoMiTery в паперОвiй та

електроннiй формi iнформацiю про чисельний скпад сryдентiв, якi мають право

брати у{асть у виборах.

1 3.Органiзацiйному KoMiTery:
- визначити квоту представникiв з числа штатних працlвникlв, як1 не е

педагогiчними працiвниками i гrровести iх обрання до 13 червня 2022 РОКУ;

- спiлънО зi СтудеНтсъкоЮ радоЮ визначиТи квотУ предстаВникiв з числа сryдентiв

Коледжу i провести iх обрання до 13 червня 2022 року;
- скJIасти та подати Виборчiй KoMicii список осiб, якi мають право брати ylacTb у

виборахдо 1б червня 2022 року;
- розмiстити виборчi програми кандидатiв на lrосаду директора Коледжу на

офiцiйному веб-сайтi Коледжу.

14.Виборчiй KoMicii:
- до 17 червня оприлюднити iнформачiю про дату,час i мiсце проведення виборiв

директора Коледжу шляхом розмiщення вiдповiдноI iнформацii на дошках
оголошень та iнформацiйному веб-сайтi Коледжу;

- виготовити у вiдповiдний TepMiH за визначеною формою бюлетенi дпя
голосування у кiлькостi, що вiдповiдае кiлькостi осiб, якi мають право брати

участъ у виборах та вкJIюченi до сlrиску виборuiв.

15.Заступнику директора з навчаJIьно-виховноi роботи забезпечити належнi умови
для робОти органiзащiйноГо KoMiTery та виборчоi KoMicii, надати oKpeMi, придатнi

для роботи примiщення та забезпечити необхiдними засобами зв'язку, оргтехнiкою

тощо.

lб.Опублiкувати цей наказ на офiцiйному веб-оайтi Коледжу.

17.Контроль за виконання цьою наказу покласти на застуIIника директора з

навчально-виховноi роб оти Пригару Олександра Михайловича.
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