
 

Міністерство  освіти  і  науки  України 

Полтавський  будівельний  технікум  транспортного  будівництва 

НАКАЗ 

 

      24.05.2016р.             м. Полтава                 №  8 

  

Про організацію виборів 

директора технікуму 

  

 

 

 Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 

згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу», затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року №726, Статуту 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва та на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки від 08.05.2019 року №200-к «Про оголошення 

конкурсу на заміщення посад директорів» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва у складі: 

Дугніст Л.П.      – заступник директора з виховної роботи; 

Чунис П.В.         – заступник директора з господарської роботи; 

Соловйова Т.С. – завідувач дорожнього відділення, голова профкому; 

Циплухін Д.С.  – викладач, голова циклової комісії математичної та 

природничо – наукової підготовки; 

Пацула А.Л.  – викладач, голова циклової комісії гуманітарної і 

соціально – економічної підготовки; 

Абросімова Н.А.– старший інспектор з кадрів; 

Пилюгін О.О.     – голова студентського профкому технікуму. 

 

2. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва у складі: 

Коліса О.М.  –  викладач, голова циклової комісії  загальних 

дисциплін; 

Носенко Н.Ю. - викладач, голова циклової комісії професійно-

практичної підготовки зі спеціальності  

«Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів»; 

Мак М.М.            – завідувач бібліотеки. 



3. Визначити приміщення для роботи організаційного комітету – аудиторія 

№204, приміщення для роботи виборчої комісії – читальний зал бібліотеки, 

приміщення для проведення виборів директора-актова зала. 

 

4. Організаційному комітету і виборчій комісії на першому засіданні обрати із 

свого складу голову, заступника голови та секретаря. Прийняте рішення 

оприлюднити в одноденний строк організаційним комітетом з 

використанням інформаційних ресурсів технікуму. 

 

5. Організаційному комітету розробити: 

- Положення про організацію виборчої системи та проведення                                                                                                                              

обрання директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва; 

- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками,  для участі у виборах 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для 

участі у виборах директора Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва; 

  

6. Організаційному комітету подати на розгляд та затвердження Педагогічною 

радою технікуму 20.06.2019 року зазначені вище положення. 

 

7. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах 

директора технікуму з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками 02.09.2019 року. 

 

8. Студентському самоврядуванню технікуму  провести обрання 

представників з числа студентів для участі у виборі директора та подати 

списки  до  02.09.2019 року в організаційний комітет. 

 

9. Організаційному комітету у строк до 4.09.2019 року скласти та подати 

виборчій комісії список усіх виборців, які мають право брати участь у 

виборах директора технікуму. 

 

10. Виборчій комісії оприлюднити інформацію про дату,час і місце проведення 

виборів до 13.09.2019 року з використанням інформаційних ресурсів 

технікуму. 

 

11. Вибори директора технікуму провести 19.09.2019 року в приміщенні 

актової зали  з  9.00 до 15.00. 

 



 


