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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
« , л у / ' , * _______ 20:1_ур. №

Про проведення конкурсного відбору 
на заміщення посади директора 
Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.ІО. Шкрібляка

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до Закону України “Про фахову перед ви т у  освіту”, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 1.12.2019 № 1412-р “Питання 
управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, 
що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки”, Типового 
положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової 
нередвищої осві ти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 23.02.2021 № 251 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
08.04.2021 за № 479/36101, розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 28.07.2021 №  874-р “Про управління окремими категоріями 
закладів освіти” та у зв'язку з наявністю вакантної посади директора 
Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.ІО. Шкрібляка

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення посади директора Вижницького 
коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

2. Встановити термін надання документів для кандидатів на вищевказану 
посаду -  60 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс.

3. Відділу управління персоналом та організаційно-правового 
забезпечення здійснити заходи щодо оприлюднення на сайті Департаменту 
освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації оголошення про 
проведення конкурсу, що додасться.

4. В.о. директора Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. 
Шкрібляка (Г'аврилюк Р.М.):



1) оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на сайті 
закладу освіти;

2) протягом 7 календарних днів з дати розміщення оголошення про 
проведення конкурсного відбору здійснити заходи з організації конкурсного 
відбору, а саме затвердити склад організаційного комітету з проведення 
рейтиигового голосування та склад виборчої комісії;

3) створити належні умови для роботи організаційного комітету та 
виборчої комісії;

4) розмістити на офіційному сайті закладу освіти інформацію про 
представника від наглядової ради закладу освіти, який буде відслідковувати хід 
конкурсного відбору та приймати проекти стратегії розвитку закладу освіти від 
кандидатів;

5) оприлюднити на офіційному сайті закладу освіти проекти стратегій 
розвитку закладу фахової передвищої освіти від кандидатів, які будуть надані 
наглядовою радою;

6) здійснити організаційні заходи щодо забезпечення проведення 
зустрічей кандидатів з трудовим колективом, здобувачами освіти закладу 
освіти.

5. Голові наглядової ради Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.Ю. Ш крібляка (Звягинцев Г.Г.):

1) здійснити заходи щодо визначення представника від наглядової 
ради, який буде відслідковувати хід конкурсного відбору та приймати проекти 
стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти від кандидатів

2) падати адміністрації Державного Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка інформацію про визначеного представника 
(контактні дані);

3) забезпечити прийом, опрацювання проектів стратегій розвитку закладу 
фахової передвищої освіти від кандидатів та їх надання організаційному 
комітету закладу освіти;

4) у разі, якщо жоден з кандидатів під час рейтиигового голосування 
не набере більше 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають 
право брати участь у рейтинговому голосуванні, забезпечити у двотижневий 
строк з дня рейтиигового голосування проведення процедури конкурсного 
відбору кандидатів на посаду керівника закладу освіти та офіційне 
повідомлення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації про прийняте 
рішення за результатами його проведення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
управління науки та інновацій Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації Яму Тихохід.

Ди ректор Депа рта менту


