
Міністерство освіти і науки України 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

НАКАЗ

08.1 1.2017 м. Чернівці № 139/В 
Про організацію та проведення
виборів директора коледжу

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 
Методичних рекомендацій «Щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014р. №726 та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 31 жовтня 2017р. №639-к «Про оголошення конкурсу 
на заміщення посад директорів»

НАКАЗУЮ:

І. СТВОРИТИ
організаційний комітет з проведення виборів директора ДВНЗ «Чернівецький 

транспортний коледж» (далі - організаційний комітет) у складі:

1. Глевич Тетяни Валеріївни, заступника директора з виховної роботи;
2. ГІенюк Наталі Василівни, завідувача відділення «Колійне господарство»;
3. Кінаш Олександри Петрівни, завідувача навчально-методичним 

кабінетом;
4. Колотила Олексія Васильовича, викладача, голови профкому коледжу;
5. Тодорука Любомира Дмитровича, викладача;
6. Федінчук Юлії Іванівни, викладача;
7. Радул Ольги Євгенівни, кастелянки;
8. Бобели Вікторії Леонідівни, голови студентської ради коледжу.

1.1 .Організаційному комітету обрати із свого складу на першому засіданні 
голову, заступника голови та секретаря. Оприлюднити в одноденний строк, з 
використанням інформаційних ресурсів коледжу, прийняте рішення.

II. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора ДВНЗ 
«Чернівецький транспортний коледж» (далі - виборча комісія) у такому складі:

1. Остафійчука Василя Орестовича, заступника директора з навчальної 
роботи;

2. Шупарської Ганни Олексіївни, головного бухгалтера;



3. Музики Алли Петрівни, викладача;
4. Цимбалюка Ігоря Валентиновича, завідувача навчально-виробничої 

практики;
5. Тухліновича Андрія Тарасовича, представника студентської ради 

коледжу.

2.1.Виборчій комісії обрати із свого складу на першому засіданні голову, 
заступника голови та секретаря. Оприлюднити в одноденний строк, з 
використанням інформаційних ресурсів коледжу, прийняте рішення.

III. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах 
директора ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» з числа інших штатних 
працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних 
представників з числа студентів - до 16 лютого 2018 року.

IV. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд та затвердження 
Педагогічною радою:

- Положення про порядок проведення виборів директора ДВНЗ «Чернівецький 
транспортний коледж»;

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ДВНЗ 
«Чернівецький транспортний коледж»;

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, 
які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора ДВНЗ 
«Чернівецький транспортний коледж»;

- Положення про студентське самоврядування, в якому зазначено порядок 
обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у 
виборах директора ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж».

- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора ДВНЗ 
«Чернівецький транспортний коледж».

V Організаційному комітету розробити та затвердити Порядок організації 
роботи спостерігачів на виборах директора ДВНЗ «Чернівецький транспортний 
коледж»

Організаційному комітету та виборчій комісії дотримуватись в своїй роботі 
Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
05 грудня 2014 р. №726.



Вибори директора ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж» провести 27 
лютого 2018 року.

Мажбіц Л.В., завідувачу канцелярії, довести даний наказ до відома усіх 
структурних підрозділів коледжу.

Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Остафійчука В.О., 
заступника директора з навчальної роботи.

В. М. ДимитрюкДиректор коледжу
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