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Міністерство освіти і науки України  

Х А Р К ІВ С Ь К И Й  Д Е Р Ж А В Н И Й  П О Л І Т Е Х Н І Ч Н И Й  К О Л Е Д Ж

НАКАЗ

« у3 /  » с с п /ґ л  2 0 1 9 р .  м . Xа ркі в №  ^ од.

Про організацію виборів 

на заміщення посади директора 

Харківського державного 
політехнічного коледжу

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.07.2019 року 
№ 375-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора», 
оголошення Міністерства освіти і науки України про конкурс на заміщення 
посади директора Харківського державного політехнічного коледжу (далі - 
ХДПК) та відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
ХДПК, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої  системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. №  726 ( далі- 
методичні рекомендації)

НАКАЗУЮ :

1.Створити організаційний комітет з проведення виборів директора 
Харківського державного політехнічного коледжу у складі:
1)Явтушенко Наталія Іванівна, викладач, голова профкому;
2) Лихно Олександра Володимирівна,  культорганізатор;
3) Лелюк Оксана Ігорівна, старший лаборант;
4) Діброва Лю дмила  Михайлівна,  викладач;
5) Сорокіна Олена Олександрівна,  старший інспектор з кадрів;
6) Кравченко Ольга Олексіївна, в. о. голови студентського самоврядування.

2. Створити виборчу комісію з проведення виборів дирек тора Харківського 
державного політехнічного коледжу у складі:
1) Маргинова Наталія Миколаївна,  методист;
2) Кал і шевська Юлія Віталіївна, лаборант;
3) Севенко Тетяна Володимирівна,  викладач;
4) Пільгу» Алла Борисівна, майстер виробничого навчання:
5) Лелюк Олександр Ігорович, майстер виробничого навчання.



3. Визначити:
- приміщенням для роботи організаційного комітету на час підготовки до 
виборів та проведення виборів -  кабінет №  350;
- приміщення для роботи виборчої комісії  -  кабінет №  244;
- приміщення для проведення виборів директора -  актову залу.

4. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах 
з числа інших штатних працівників коледжу, які не г педагогічними 
працівниками, а також виборчих представників з числа студентів до 03 жовтня 
2019 року.

5. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах 
директора коледжу з числа с т у д е н т і в - д о  03 жовтня 2019 року.

6. Студентському самоврядуванню коледжу відповідно до ст. 40 Закону 
України «Про вищу освіту» та у відповідності до Положення про порядок 
обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
директора Харківського державного політехнічного коледжу у -стр о к  до 01 
жовтня 2019 року провести обрання представників з числа студентів для участ і 
у виборах директора. Списки виборців з числа студентів подати до 
організаційного комітету до 03 жовтня 2019 року.

7. Організаційному комітету організувати роботу відповідно до вимої 
Методичних рекомендацій:

7.1. На першому засіданні обрати зі свого складу голову організаційного 
комітету, його заступника,  а також секретаря. Прийняте рішення оприлюднити 
в одноденний строк з використанням інформаційних ресурсів коледжу.

7.2. Організаційному комітету розробити:
- План організації  та підготовки обрання директора Харківського 

державного політехнічного коледжу;
- Положення про організацію виборчої системи та проведення виборів 

директора Харківського державного політехнічного коледж)';
- Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Харківського державного  політехнічного коледжу;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Харківського державного політехнічного коледжу ( спільно з виборчою 
комісією);

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками,  для участі у виборах 
директора Харківського державного політехнічного коледжу;

- Положення про порядок обрання виборних представників  з числа 
студентів для участі у виборах директора Харківського державного 
політехнічного к ол е д ж у ;

- Порядок акредитації  та організації  роботи спостерігачів  на виборах 
директора Харківського державного політехнічного коледжу.

7.3. Зазначені вище документи подати в строк та затвердження 
Педагогічною радою коледжу в строк до 02 вересня 2019 року.

7.4. Не пізніше 10 жовтня 2019 року скласти та подати виборчій комісії 
список осіб, які мають право брати участь у виборах ( далі -  список виборців);



7.5. Визначити, затвердити та подати до виборчої комісії список 
кандидатів та спостерігачів. Визначити та затвердити порядок організації  
роботи спостерігачів на виборах.

7.6. Організаційному комітету у день проведення виборів директора 
коледжу, 17 жовтня 2019 року, забезпечити проведення відео-фіксації процесу 
голосування та підрахунку голосів.

8. Виборчій комісії  організувати роботу відповідно до Методичних 
рекомендацій:

8.1. Обрати зі свого складу голову виборчої  комісії  , його заступника, а 
також секретаря:

8.2. Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів 
директора коледжу оприлюднити інформацію про дату, час, і місце проведення 
виборів з використанням інформаційних ресурсів коледжу ( дошки оголошень, 
офіційного веб-сайту тощо);

8.3. Не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж 12 годин до початку виборів 
виготовити бюлетені для голосування за формою затвердженою МОЇ І України 
у кількості, що відповідає кількості виборців;

8.4. Забезпечити зберігання бюлетенів  для голосування у приміщенні 
виборчої комісії  у закритому сейфі (металевій шафі),  який опечатується 
стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії,  а також заступника 
або секретаря;

8.5. Попередити голову виборчої комісії про те, що він несе персональну 
відповідальність за кількості бюлетенів  відносно кількості виборців та 
збереження бюлетенів;

8.6. Організувати проведення голосування, підтримання належного 
порядку у приміщенні для голосування та збереження таємності  голосування;

8.7. Скласти протокол за результатами підрахунку голосів за формою, 
затвердженою МОН України;

8.8. Голові виборчої комісії  скласти підсумковий протокол за результатами 
голосування та передати його організаційному комітету разом з усіма заявами 
та скаргами, поданими кандидатами,  спостерігачами (у разі їх наявності),  а 
також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

9. Організаційному комітету оприлюднити протягом 24 годин піфля 
складання протоколу про результати голосування, результати виборів, шляхом 
розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації  на інформаційних 
стендах ' у  доступних для загального огляду місцях, розташованих у 
приміщеннях коледжу, а також на офіційному веб-сай ті.

Проект наказу вносить: 
Ст. інспектор з кадрів 
Погоджено:
Голова профкому 
Юрисконсульт

В. о. директора

1 і. І. Явтушепко 

Р. С. Мірошник


