
від 16 вересня 2021 року                                                                                              № 305-гр

м. Кропивницький

Про проведення конкурсного відбору на 
посаду директора Олександрійського 
фахового коледжу культури і мистецтв

Відповідно  до  законів  України  “Про  освіту”,  “Про  фахову  передвищу
освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства освіти і
науки  України  від  23  лютого  2021  року  №  251  “Деякі  питання  реалізації
статті  42  Закону  України  “Про  фахову  передвищу  освіту”, рішень
Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2006 року № 61 “Про управління
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області”
(зі змінами й доповненнями) і від 27 січня 2015 року № 706 “Про затвердження
положення  про  порядок  призначення  на  посади  та  звільнення  з  посад,
укладення  контрактів  з  керівниками  комунальних  підприємств,  закладів,
установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
Кіровоградської області” (зі змінами й доповненнями), розпорядження голови
Кіровоградської  обласної  ради  від  13  вересня  2021  року  №  302  “Про
затвердження  Положення  про  конкурсний  відбір  на  посаду  керівника
комунального  закладу  фахової  передвищої  освіти  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області”:

1. Оголосити про проведення  конкурсного відбору на посаду  директора
Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. 

2.  Передбачити  кваліфікаційні  вимоги  до  претендентів  на  посаду
директора  Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв згідно з
додатком.

3. Відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної
ради:

1) підготувати  оголошення  про  проведення  конкурсного  відбору на
посаду  директора  Олександрійського  фахового коледжу культури і  мистецтв
для розміщення на веб-сайтах обласної  ради та  Олександрійського фахового
коледжу культури і мистецтв;
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2)  забезпечити  прийом  документів  від  претендентів  для  участі  в
конкурсному  відборі протягом  двох  місяців  із  дня  оголошення  проведення
конкурсу;

3)  провести  відповідну  роботу  щодо  створення  комісії  з  перевірки
відповідності  претендентів  вимогам  до  керівника,  установленим  частиною
четвертою статті 42 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, за участю
представників Кіровоградської обласної державної адміністрації (за згодою).

4.  Загальному  відділу  виконавчого  апарату  обласної  ради  на  веб-сайті
обласної ради забезпечити:

1)  розміщення  оголошення  про  проведення  конкурсного  відбору на
посаду директора Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв;

2)  оприлюднення  результатів  виборів  директора Олександрійського
фахового  коледжу  культури  і  мистецтв після  отримання  відповідного
протоколу про результати рейтингового голосування.

5.  Олександрійському  фаховому  коледжу  культури  і  мистецтв
забезпечити:

1) розміщення на офіційному веб-сайті комунального закладу інформацію
про  оголошення  Кіровоградською  обласною  радою  проведення конкурсного
відбору на посаду  директора  Олександрійського фахового коледжу культури і
мистецтв;

2) проведення  відповідної роботи з  організації конкурсного відбору на
посаду директора Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв та
передачі Кіровоградській обласній раді протоколу про результати рейтингового
голосування;

3)  оприлюднення результати  виборів   після  складення  протоколу  про
результати  рейтингового  голосування  на  офіційному веб-сайті  комунального
закладу.

6.  Наглядовій  раді  Олександрійського  фахового  коледжу  культури  і
мистецтв (у разі, якщо жоден із кандидатів під час рейтингового голосування не
набрав понад 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право
брати участь у рейтинговому голосуванні):

 у  двотижневий  термін  із дня  рейтингового  голосування  провести
процедуру  конкурсного  відбору  кандидатів  на  посаду  директора
Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв;

 протягом двох робочих днів після проведення конкурсного відбору на
посаду директора  Олександрійського фахового коледжу культури і  мистецтв
надіслати до обласної ради листа про прийняте рішення та копію рішення про
результати конкурсного відбору.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 

 Голова обласної ради                                                                 Сергій ШУЛЬГА


