
Міністерство охорони здоров'я України 

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад «Костянтинівський медичний фаховий коледж» 

НАКАЗ 

22 грудня 2021р. №172-0 

Про організацію та проведення 
виборів директора коледжу 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,керівника обласної 
цивільної адміністрації від 21.12.2021 року № 12-77/5-21 «Про конкурс на заміщення 
посади директора Комунальний заклад «Костянтинівський медичний фаховий коледж» 
та Статуту Комунального закладу «Костянтинівський медичний фаховий коледж» 

НАКАЗУЮ: 

1.Провести вибори директора Комунального закладу «Костянтинівський 
медичний фаховий коледж» (далі - Коледж) протягом місяця після внесення 
кандидатур претендентів (11.03.2022 року) 

2.Створити Організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу та 
затвердити такий його персональний склад: 

- Козаков Олексій Геннадійович - викладач,голова профспілки коледжу; 
- Бондарчук Анатолій Володимирович -викладач; 
- Костенко Валентина Георгіївна - інженер з охорони праці; 
3.Створити Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу та 

затвердити її персональний склад: 
- Рожнова Олександра Вікторівна - викладач; 
- Тодорова Марина Анатоліївна - викладач; 
- Морозова Любов Федорівна - викладач; 
- Гончарова Валентина Миколаївна - завідувач бібліотекою коледжу; 
- Мар'яненко Павло Костянтинович - завідувач фізичним вихованням. 

4.Організаційному комітету та Виборчій комісії: 
1) На першому засіданні обрати голів, заступників голів та секретарів у 

встановленому законодавством порядку 
Термін виконання: 17 січня 2022 року 
2) Забезпечити підготовку приміщення для проведення голосування Термін 
виконання: до 09.03.2022 року 



3) В своїй роботі неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», Статуту Коледжу, Положень щодо організації проведення 
виборів директора Коледжу та чинного законодавства України. 

5.Організаційному комітету розробити до 18.01.2022 року на розгляд: 
1) Положення про Організаційний комітет з проведення виборів директора 

Коледжу; 
2) Порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Коледжу; 
3) Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора Коледжу. 
4) Порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах 

директора Коледжу. 
6. Виборчій комісії розробити до 18 січня 2022 року Положення про Виборчу 

комісію з проведення виборів директора Коледжу. 
7. Голові студентської ради розробити та подати до 22 січня 2022 року до 

Організаційного комітету ухвалений на загальних зборах студентів Порядок обрання 
представників для участі у виборах директора Коледжу з числа студентів Коледжу, що 
визначається Положенням про студентське самоврядування. 

8.Інспектору з кадрів Сідельник С.С. до 21 січня 2022 року надати 
Організаційному комітету в паперовій та електронній формі інформацію про 
чисельний склад станом на 01 січня 2022 року та алфавітні списки: 

1) Штатних педагогічних працівників; 
2) Штатних працівників, які не є педагогічними працівниками. 

9. Завідувачам відділень Булгаковій Н.М. та Петрень В.К. до 21 січня 2022 
року надати Організаційному комітету в паперовій та електронній формі інформацію 
про чисельний склад студентів, які мають право брати участь у виборах, станом на 
01 січня 2022 року. 

10. Організаційному комітету: 
1) Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, і провести їх обрання до 22 січня 2022 року; 
2) Спільно зі Студентською радою визначити квоту представників з числа 

студентів Коледжу і провести їх обрання до 22 січня 2022 року; 
3) Скласти та подати Виборчій комісії список осіб, які мають право брати 

участь у виборах до 01 березня 2022 року. 
4) По отриманні відповідної інформації від Департаменту охорони здоров'я 

Донецької області, розмістити виборчі програми кандидатів на офіційному всбсайті 
коледжу. 

11. Виборчій комісії: 
1) Оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора 

шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень та офіційному 
вебсайті Коледжу; 

2) Виготовити у відповідний термін за визначеною формою бюлетені для 
голосування в кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах та включені до списку виборців. 



12.3аступнику директора з адміністративно-господарської роботи забезпечити 
належні умови для роботи Організаційного комітету та Виборчої комісії, надати 
окремі, придатні для роботи приміщення та забезпечити необхідними засобами зв'язку, 
оргтехнікою тощо. 

13.Опублікувати цей наказ на офіційному вебсайті Коледжу. 

14.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 


