
нАкАз
ДИРЕКТОРД (ОЛЕКСДШРIЙСЪКОГО ФДХОВОГО

КОЛЕДЖУ КУЛЪТУРИ I МИСТВЦТВ>

вiд<20> вересня 2021' року Jф 59

м. Олександрiя

Про органiзацiю та проведення
конкурсного вiдбору
на посаду директора

ВiдповiДно дО частинИ восьмоТ i частини тринадцятоi cTaTTi 42 Закону

украiни кпро фахову передвищу ocBiTy> та з метою наJIежного

забезпечення *о"*ур""ого вiдбору на посаду директора олександрiйського

фахового коледжу культури i мистецтв

НЖАЗУЮ:

1. Створити органiзацiйний KoMiTeT з проведення конкурсного вiдбору на

посаду директора Олександрiйського фахового коледжу культури i

мистецтв (o-i _ органiзацiйний KoMiTeT) у такому складi:

ПОГОРIЛLЙ I.op Олександрович - заступник директора з навча-ltьноi

роботи;

кулиК BiTa днатолiТвна - голова профспiлкового KoMiTery коледжу;

Булдховд людмила IBaHiBHa _ юрисконсульт I категорiт;

БЕмБЕРЯ ольга Василiвна - провiдний бухгалтер;

оддрчЕнко Дар'я студентка III курсу спецiальностi <ОбразоТворче

мистецтВо, декоРативне мистецтВо, реставрацiя>,

1.1. Призначити головою органiзацiйного KoMiTeTy погорIЛогО Iгоря

ОлексанДровича, секретарем - куJIиК BiTy Днатолiiвну.

2. Органiзацiйному koMiTeTy розробити та подати на розгляд та

затвердження Педагогiчноi ради:

2.|. Положення про порядок проведення конкурсного вiдбору на посаду

директора олександрiйського фахового коледжу культури i мистецтв,

2.2. Положення про органiзацiйний KoMiTeT з проведення конкурсного

вiдбору на посаду директора Олександрiйського фахового коледжу

культури i мистецтв.



,.з. положення про порядок обрання представникiв з числа штатних

,r|uчi"""кiв, якi 
"" 

Ъ ,r"дuiогiчниМlл працiвНиками, ДЛЯ )л{астi у конкурсному

вiдборi на посаду директора олександрiйського фахового коледжу

культури i мистецтв.

2.4. Положення про порядок обранЕя представникiв з числа сryдентiв, Що

мають право брати ylacTb у конкурсному вiдборi на посаду директора

Олександрiйського фахового коледжу культури i мистецтв,

3. Рейтингове голосування провести 08 грулня202| року,

4. ОргаНiзацiйноМу KoMiTery дотримуВатисЬ в своiЙ роботi Закону Украiни

<про фахову передвищу o""iry", Методичних рекомендацiй щодо

особливостей виборчоi системи та Положення про конкурсний вiдбiр на

посаду керiвникu Ъu*rruду фаховот перед вищот освiти, затвердженого

НаказоМ MiHicTePcTBa освiти i науКи УкраiНи вiД 23 лютого 2а21 р, Nэ251,

5. Старшому iнспектору з кадрiв чЕБднЕнко с,л, довести даний наказ

до вiдъма ycix структурних пiдроздiлiв коледжу,

6. Контроль за виконанням

директора з навчzLп

.Щиректор

даного наказу покJIадаю на заступника

погорIлого I.o.

_*. _IBaH БАРАНОВ


