МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВИЖНИ ЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
ІМ. В.Ю. ШКРІБЛЯКА
НАКАЗ
« 06 »

ОЙ

2021 р.

м. Вижниця

№ ,£ £ £

П ро організацію конкурсного відбору
на посаду директ ора В иж ницького коледж у
прикладного м ист ецт ва ім. В.Ю .Ш крібляка

Відповідно до Положення про конкурсний відбір на посаду керівника
закладу фахової передвищ ої освіти, закону України «Про фахову передвищу
освіту»;

НАКАЗУЮ:
1. Провести вибори директора коледжу 04 листопада 2021 року в приміщенні
Актової зали.
2. Затвердити Організаційний комітет для проведення виборів у складі 7 осіб:
- Ямницька Т.О. - голова профспілкового комітету коледжу;
- Ш утурма М.Б. - викладач скульптури;
- Строжук Є.П. - провідний бухгалтер коледжу;
- М арковська О.В. - завідувач навчально-методичної лабораторії;
- Ж ебчук О.М.- викладач композиції, професійної майстерності «Художнє
ковальство»;
- Тимош енко Е.Г.- студент IV курсу спеціальності «Дизайн»;
- Горюк В.Т. - викладач Захисту Вітчизни.
3. Затвердити склад Виборчої комісії в кількості 7 осіб:

- Ф ижделю к В.Ю. - заступник директора з навчальної роботи;
- Павук Р.Б. - викладач професійної майстерності «Художня обробка
дерева»;
- Воробйова Г.П. - голова циклової комісії «Дизайн середовища»,
«Графічний дизайн», «Дизайн одягу»;
- Андрюк А.М. - юрист коледжу;
- Загул М.І.- викладач економіки;
- Кіріяк Т. С. - голова студентського парламенту коледжу;
- Т о м ’юк О.В. - студентка III курсу освітнього рівня «Бакалавр».
4. Провести засідання Організаційного комітету 09 вересня 2021 року та
обрати зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.
5. Провести засідання Виборчої комісії 09 вересня 2021 року та обрати зі
свого складу голову, заступника голови та секретаря.
6. Організаційному комітету провести вибори представників, що не є
педагогічними працівниками (10 відсотків від кількості педагогічних
працівників) для участі у виборах директора коледжу 25 жовтня 2021 року.
7. Організаційному комітету провести вибори представників з числа
студентів ( до 15 відсотків від кількості педагогічних працівників) для
участі у виборах директора коледжу 26 жовтня 2021 року.
8. Організаційному комітету скласти і подати виборчій комісії списки осіб,
які мають право брати участь у виборах 29 жовтня 2021 року.

В.о. директора
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