
Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Н А К А З  № Л

жовтня 2016 м. Черкаси

Про організацію обрання директора 
Черкаського державного бізнес-коледжу 
у 2016 році

Відповідно до наказу М ОН України від 28 вересня 2016 р. №  466-к 
«Про оголош ення конкурсу на заміщ ення посад директорів» та керуючись 
Постановою Кабінету М іністрів України “Про деякі питання реалізації статті 
42 Закону України “Про вищу освіту” від 5 грудня 2014 р. № 726 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Утворити організаційний комітет з обрання директора Черкаського 
державного бізнес-коледжу (далі - Коледж) у складі:

Азьмук Н. А. -  заступник директора Коледжу з НМ Р 
Бондаренко В.М. -  заступник директора Коледжу з АГР 
Буката Т.О. -  голова студентської ради Коледжу, студентка 
групи №  «Е К -16»
Величко Я.М . -  адміністратор бази даних (обслуговування 
ЄДЕБО)
Козенкова Л.О. -  завідувач циклової комісії фізичного виховання 
Кузнецова Н.Б. -  завідувач відділення економіки 
М ещ ерякова М.А. -  соціальний педагог 
Проценко О.Л. -  заступник директора з навчальної роботи та 
перспективного розвитку

2. Утворити виборчу комісію з обрання директора Коледжу у складі:
А даменко С.П. -  заступник головного бухгалтера 
Боровик Т.М. -  методист
Гаврильченко К.А. -  студентка групи № «М -15»
Залозна Т.Г. -  голова профспілкової організації Коледжу 
Кривошея О.С. -  завідувач складу 
Рилова О.Ю . -  викладач 
Руденко А.Ю . -  викладач

3. Визначити приміщ енням для роботи Організаційного комітету к. 101, 
приміщенням для роботи Виборчої комісії -  к. 206 та приміщенням для 
проведення виборів -  каб. 116.

4. Організаційному комітету та виборчій комісії з обрання директора 
Коледжу розробити Положення про організаційний комітет, Положення про 
виборчу комісію та подати їх на розгляд і затвердження Педагогічною радою 
Коледжу до 17.11.16р.



5. О рганізаційному комітету з обрання директора Коледжу розробити 
Положення про Порядок обрання представників для участі у виборах з числа 
штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу та 
подати до 17.11.2016 р. на розгляд і затвердження Педагогічною радою 
Коледжу.

6. Визначити дату 21.12.2016 р. у якості кінцевого строку обрання 
представників для участі у виборах з числа інш их ш татних працівників 
Коледжу, які не є педагогічними працівниками, а також виборних 
представників з числа студентів Коледжу денної форми навчання.

7. Контроль за виконанням цього наказу залиш аю  за собою.
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