
 
У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

НАКАЗ  
                                                            м. Чернівці 

 

16.02.2018 р.     № 10 

«Про організацію виборів директора 
  Державного вищого навчального 
  закладу «Чернівецький коледж дизайну 
  та економіки» 
 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06 лютого 
2018 року № 49–к «Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів», 
відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання 
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»», пункту 4.6. Статуту 
Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 
економіки» та враховуючи публікацію про проведення конкурсу в газеті 
«Освіта України» від 12 лютого 2018 року № 6 (1554), 

НАКАЗУЮ :  

1. Провести вибори директора Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький коледж дизайну та економіки» (далі – Коледж) 16 травня 2018 
року. 

2. Утворити Організаційний комітет з проведення виборів директора 
Коледжу, затвердити його персональний та кількісний склад: 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада 

1.  АНДРОСОВА  
Галина Денисівна 

викладач; 

2.  БІЛА  
Марія Миколаївна 

викладач; 

3.  ГАПЕЙ 
Алла Василівна 

директор коледжу; 

4.  ГУЦУЛЯК 
Вікторія Анатоліївна 

старший інспектор з кадрів; 

5.  КУЧІНІК  
Руслан Васильович 

завідувач відділення; 



6.  НАВОЛЬСЬКА  
Лілія Василівна 

заступник директора з навчальної роботи; 

7.  ТЕРЕН  
Віталій Петрович 

студент 3 курсу спеціальності «Фінанси і 
кредит», голова Студентської ради коледжу; 

 
3. Утворити Виборчу комісію з проведення виборів директора 

Коледжу, затвердити її персональний та кількісний склад: 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада 

1.  АВРАМ 
Алла Володимирівна 

студентка 4 курсу спеціальності «Моделювання 
та конструювання промислових виробів»; 

2.  БУРКУТ 
Божена Дем’янівна 

викладач; 

3.  КИСИЛИЦЯ  
Надія Михайлівна 

методист відділення; 

4.  КУСА 
Оксана Богданівна 

завідувач відділення; 

5.  СЕМЕНЮК  
Микола Степанович 

методист Ради директорів; 

6.  ЧОБАНУ 
Наталія Оттовна 

головний бухгалтер; 
 

7.  ШЕРЕМЕТА 
Ярослава Петрівна 

викладач. 

 
4. Організаційному комітету та Виборчій комісії до 20 лютого 2018 

року на своїх засіданнях обрати голів, заступників голів та секретарів в 
установленому порядку. 

5. Організаційному комітету розробити та подати до 23 лютого 2018 
року на розгляд Педагогічної ради Коледжу: 

1) Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу; 
2) Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Коледжу; 
3) Положення про Виборчу комісію з проведення виборів директора 

Коледжу; 
4) Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 
директора Коледжу; 

5) Положення про порядок обрання представників з числа студентів 
для участі у виборах директора Коледжу; 

6) Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора 
Коледжу. 



7) Порядок акредитації представників засобів масової інформації на 
виборах директора Коледжу. 

6. Старшому інспектору з кадрів Гуцуляк В. А. до 28 лютого 2018 року 
надати Організаційному комітету інформацію про чисельний склад станом на 
01 березня 2018 року та алфавітні списки: 

1) штатних педагогічних працівників Коледжу за підрозділами; 
2) штатних працівників, які не є педагогічними працівниками за 

підрозділами, у яких вони працюють. 
7. Методисту відділення Кисилиці Н. М. до 28 лютого 2018 року надати 

Організаційному комітету інформацію про чисельний склад студентів денної 
форми навчання станом на 01 березня 2018 року. 

8. Організаційному комітету: 
1) Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, і провести їх обрання до 05 травня 2018 року; 
2) Спільно зі Студентською радою визначити квоту представників з 

числа студентів Коледжу і провести їх обрання до 05 травня 2018 року; 
3) Скласти та подати Виборчій комісії список осіб, які мають право 

брати участь у виборах, до 08 травня 2018 року. 
9. Заступнику директора з адміністративно–господарської роботи 

Катринець І. М. забезпечити належні умови для роботи Організаційного 
комітету та Виборчої комісії, надати окремі, придатні для роботи 
приміщення та забезпечити необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою 
тощо. 

10. Опублікувати цей наказ на офіційному веб–сайті Коледжу. 
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
 
Директор коледжу                                                      А. В. Гапей 
 
 
  Проект наказу вносить: 
  Старший інспектор з кадрів  
   В. А. Гуцуляк 
  16.02.2018 р.  
 


