НАКАЗ

27.04.2021

№ 119

Про організацію виборів директора
Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж мистецтв та дизайну
Київського національного
університету технологій та дизайну»

У зв’язку з оголошенням виборів директора Відокремленого структурного
підрозділу «Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного
університету технологій та дизайну» (наказ від 21.04.2021 №111), керуючись
Законом України «Про фахову передвищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів
України №1236 від 09 грудня 2020 р. «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19,
спричиненої коронавірусом SАRS-CоV-2» та №230 від 22 березня 2021 р. «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р.
№1236», Статутом КНУТД
НАКАЗУЮ:
1. Провести вибори директора ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну
КНУТД» 30 червня 2021 р., з 09:30 до 15.30, в ауд. 410 приміщення навчального
корпусу за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 22.
2. Створити Організаційний комітет з проведення виборів у складі:
голова комісії – МІГАЛЬ Ольга Борисівна, заступник директора з навчальної
роботи;
заступник голови комісії – ТКАЧЕНКО Марина Григорівна, завідувач
відділення;
члени комісії:
БЛІНОВА Ірина Олександрівна, голова циклової комісії, викладач;
БОГОРАД Олександр Григорович, завідувач господарства, викладач;
ДУШЕЙКО Алла Леонідівна, завідувач відділення;
ІЛЬЧЕНКО Алла Анатоліївна, методист;
КУРКО Тамара Вікторівна, завідувач практики;
ЛІТІЧЕВСЬКА Ірина Борисівна, голова циклової комісії, викладач;

РУСЕНКО Катерина Валентинівна, заступник голови студентського
профспілкового комітету;
САКАДА Ніна Іванівна, інженер з охорони праці;
УСТЕНКО Леонід Віталійович, начальник штабу цивільної оборони, викладач;
ЯКИМЕНКО Дар’я Павлівна, голова студентського самоврядування;
секретар комісії – ЯРМОЛОВА Майя Вікторівна, помічник директора з кадрів.
4. Завданням Організаційного комітету є підготовка та проведення виборів
директора Коледжу на принципах відкритості, гласності, таємного та вільного
волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення
рівності прав учасників виборів.
5. Кінцевою датою обрання представників для участі у виборах з числа інших
штатних працівників ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД», які не є
педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів не
пізніше 25 червня 2021 року.
6. Помічнику директора з кадрів Ярмоловій М.В. сформувати алфавітний
список виборців (педагогічних працівників) і кількісний склад інших категорій
працівників та передати його до організаційного комітету.
7. Для проведення голосування на виборах директора Коледжу створити
Виборчу комісію у складі:
голова комісії – УПІРОВА Наталя Іванівна, заступник директора з виховної
роботи;
заступник голови комісії – ВОЛОШКО Валентина Іванівна, голова профкому;
члени комісії:
БУБЛИК Богдан Сергійович, член студентського самоврядування;
ГЕРАСИМЕНКО Наталія Петрівна, викладач;
ГЕРМАН Олена Вікторівна, викладач;
КОЛОДІЙ Антоніна Миколаївна, викладач;
КОТ Надія Іванівна, завідувач лабораторії;
МУРАВЙОВА Людмила Михайлівна, завідувач бібліотеки;
РЯБОШАПКА Тетяна Анатоліївна, завідувач навчально-методичного кабінету,
ШИЛКІНА Олександра Олександрівна, член студентського профспілкового
комітету;
секретар комісії – ПЕТРЕНКО Наталія Петрівна, методист.
8. Організаційному комітету і Виборчій комісії в своїй роботі дотримуватись
вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», щодо особливостей виборчої
системи та порядку обрання керівника закладу фахової передвищої освіти
дотримуватися «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та
порядку обрання керівника закладу вищої освіти», затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України №726 від 05.12.2014 і діяти відповідно до Статуту
КНУТД та положень щодо організації виборів директора Коледжу.
8. Роботу Організаційного комітету та виборчої комісії здійснювати з
дотриманням протиепідеміологічних норм і вимог, що висуваються до заходів
подібного типу у зв’язку з поширенням вірусу CОVID-19.
11. Директору Коледжу для роботи Організаційного комітету та Виборчої
комісії виділити приміщення кабінетів №212 та №221 за адресою: м. Київ,
вул. Білоруська, 22.

12. Канцелярії довести наказ до відома проректорів, директора ВСП «Фаховий
коледж мистецтв та дизайну КНУТД», головного бухгалтера, начальника плановофінансового відділу, начальника відділу кадрів, начальника юридичного відділу,
голову первинної профспілкової організації та студентського самоврядування.
13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Ректор
Проект наказу вносить:
Начальник відділу кадрів

Іван ГРИЩЕНКО
Погоджено:
Проректор
________________Оксана Моргулець

_______________Олена Зінченко
Начальник юридичного відділу
_______________Анна Грищенко

