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укрАiнА
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд

А. В. Гапей

(ЧЕРШВЕЦЪКИЙ КОЛШДЖ ШЗАIfoIУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвцi

27 .02.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,.Щержавного вищого навч€uIьного закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вtд 27 .02.20 1 8 (протокол JФ 0 1-09/4)

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного
навчаJIьного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>
лютого 2018 року (протокол Jф 01-09/4), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання
ПедагогiчноТ ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього нак€ву з€lлишаю за собою.

,.Щиректор коледжу

вносить:
Секретар Педагогiчноi ради

М. С. Семенюк
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вищого
вtд 27

рiшень

27.02.201-8 р.



рIшЕння
IIедагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

27.02.20|8 р. Протокол Jф 01-09/4

Про розгляд i затвердженнrI документiв
для проведення виборiв директора
ДВНЗ <<Чернiвецький коледж дизайну та економiкю>

Заслухавши та обговоривши iнформацiю голови Органiзацiйного
KoMiTeTy, директора ,ЩВНЗ <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Гапей А. В. щодо розгляду i затвердженнrI документiв для проведення
виборiв директора,Щержавного вищого навчаJIьного закладу <Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>>, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Гапей А. В. взяти до вiдома.
2. Затвердити перелiк документiв:
2.1. Положення про порядок проведення виборiв директора Коледжу;
2.2. Положення про Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв

директора Коледжу;
2.3. ПоложеннrI про Виборчу комiсiю з проведення виборiв директора

Коледжу;
2.4. Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних

працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, для r{астi у виборах
директора Коледжу;

2.5. Положення про порядок обрання представникiв з числа студентiв
дJIя ylacTi у виборах директора Коледжу;

2.6. Порядок органiзацii роботи спостерiгачiв на виборах директора
Коледжу;

2.7. Порядок акредитацii представникiв засобiв масовоi iнформацii на
виборах директора Коледжу.

3. Органiзацiйному KoMiTery та Виборчiй KoMicii в процесi пiдготовки
та пiд час проведення виборiв директора керуватися затвердженими
вiдповiдними документами.

4. Опублiкувати цей наказ на офiцiйноIпtу веб-сайтi Коледжу.
5. Контроль за виконанням рiшення зaлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

ffi
W &Секретар ради М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

27.02.20|8 р.

Про переведення сryдентiв 3 курсу спецiальностi
5.05 1 б0203 <Моделювання та конструювання
промислових виробiв>> на ocHoBi базовоi загальноi
середньоТ освiти (гругlи З-20ЗА та 3-203Б, прийом
2015 року) на вiльне мiсце державного замовлення

Протокол Jф 01-09/4

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста вiддiлення
Кисилицi Н. М. щодо переведення студентiв 3 курсу спецiальностi
5.05160203 <Моделювання та конструювання промислових виробiв> на
ocHoBi базовоi загалъноi середньоi освiти (rру.r" 3-203А та 3-203Б, прийом
2015 року) на вiльне мiсце державного замовлення, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.
2. Задовольнити з€uIву студенти ШибовськоТ Я. Я. та перевести ii з

0r.03.2018 року з форми навчання за рахунок коштiв фiзичних осiб на вiльне
мiсце державного замовлення.

3. Вiдмовити у задоволеннi заяви студенцi Кельби Т. Т.
4. Методисту вiддiлення Кисилицi Н. М. погодити питання переведеннrI

студентки ШибовськоТ Я. Я. зi Студентською радою коледжу та пiдгоryвати
проект нак€ву про переведенЕя на навчання за державним замовленням.

5. Контролъ за виконанням рiшення з€uIишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюкffi


