
КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

від / /  20___ р. м. Куп’янськ

Про організацію рейпцщгового голосування

У зв’зку з проведенням конкурсного відбору директора КАТФК та у відповідності до 
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту», керуючись Типовим положенням 
про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, затвердженого 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2021 року №251 ,та виконуючи 
наказ Департаменту науки і освіти' Харківської обласної державної адміністрації від 25 
листопада 2021 року № 128- к «Про оголошення на заміщення посади директора Кубанського 
автотранспортного фахового коледжу»

НАКАЗУЮ:

1. Провести рейтингове голосування на посаду директора Куп’янського 
автотранспортного фахового коледжу 15 лютого 2022 року.

2. Визначити наступний персональний склад організаційного комітету з проведення 
рейтингового голосування в кількості п’яти осіб в наступному складі:
РУДЕНКО Олександр Анатолійович, викладач,
МОРОЗ Наталія Павлівна, ст. інспектор з відділу кадрів,
РИСОВА Вікторія Вікторівна, викладач,
БУКІР Ірина Леонідівна, завідувач господарства,
ТИМЧЕНКО Аліна Володимирівна, студентка,

3. Визначити персональний склад виборчої комісії в кількості п’яти осіб в наступному
складі:
ЩЕРБАКОВА Вікторія Володимирівна, завідуюча відділенням,
ЕОЛ1БА Зоя Василівна, викладач,
ЕЛИСЄЄВА Галина Євгеніївна, завідувачка гуртожитком,
ТЕСЛЕНКО Марина Миколаївна, секретар навчальної частини,
СИТНІК Ярослав Юрійович, студент,

4. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі в рейтинговому 
голосуванні з числа інших штатних працівників Куп’янського автотранспортного фахового 
коледжу, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 
представників з числа студентів 04.02.2022 р.

5. Виділити для роботи організаційного комітету з проведення рейтингового 
голосування кабінет №110 Куп’янського автотранспортного фахового коледжу

6. Виділити для роботи та виборчої комісії кабінет №111 Куп’янського 
автотранспортного фахового коледжу.

7. Забезпечити наявність у приміщенні виборчої комісії наявність сейфу (металевої
шафи).



8. Забезпечити кабінет №110 та №111 оргтехнікою та засобами зв’язку.
« 9. Юрисконсульту Жерновніковій М.О. надати в розпорядження оргкомітету та 

виборчої комісії копії нормативно-правової документації щодо організації та проведення 
рейтингового голосування та виборів директора.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Олена ТРЕГУБОВА
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