
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Н А К А З

« 27» березня 2018 р. м. Полтава № 46

Про організацію та 
проведення виборів

В зв'язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора 
Державного закладу вищої освіти Полтавський комерційний технікум (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018р. № 95-К)

Н А К А З У Ю :

1. Вибори директора Державного закладу вищої освіти Полтавський 
комерційний технікум провести 19 червня 2018 року.

2. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень закону 
«Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу та «Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5.12.2014 р. № 726 зі змінами, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 633, №212 від 21.03.2016 р.

3. Висунення претендентів на посаду директора Технікуму здійснювати на 
засіданнях циклових(предметних) комісій, зборах працівників та студентів. 
Результати таких засідань та зборів повинні бути зафіксовані у вигляді 
витягів з протоколів засідань та зборів і передані організаційному комітету.

4. Рекомендувати кандидатам на посаду директора Технікуму звертатись до 
організаційного комітету для організації зустрічей з працівниками та 
студентами (кандидат на посаду директора -  претендент на посаду 
директора, який одержав від Міністерства освіти і науки України 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 результати голосування.

6. Провідному фахівцю по роботі з кадрами Москаленко Л.О. скласти 
алфавітний список виборців (науково-педагогічних і педагогічних 
працівників) та передати його в організаційний комітет.

7. Провідному фахівцю по роботі з кадрами Москаленко Л.О. передати 
організаційному комітету чисельний склад інших категорій працівників.

8. Навчальному відділу передати організаційному комітету чисельний склад 
студентів денної форми навчання по відділенням.

9. Організаційному комітету за сприянням профспілкового комітету 
організувати вибори представників колективів, що приймають участь у 
виборах директора та не віднесених до категорії наукових, науково- 
педагогічних та педагогічних працівників.

10. Організаційному комітету вибори представників колективу студентів, що 
приймають участь у виборах директора провести згідно Положення про 
студентське самоврядування.

11. Організаційному комітету розробити Положення про організаційний 
комітет з проведення виборів директора Державного закладу вищої освіти 
Полтавського комерційного технікуму на засіданні педагогічної ради та 
профспілкового комітету.

12. Організаційному комітету розробити Положення про виборчу комісію та 
затвердити його на засіданні педагогічної ради Державного закладу вищої 
освіти Полтавського комерційного технікуму та профспілкового комітету.

13. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення — кабінет № 10

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор технікуму В.І.Степанов


