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СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОНОТОПСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ – 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
01.03.2019  №  6 

НАКАЗ 

Про організацію виборів 
директора училища 

 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», 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 28 листопада 2018 р. № 1005 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726» та Статуту Конотопського 
медичного училища - комунального закладу Сумської обласної ради  
     НАКАЗУЮ: 

1. Вибори директора у Конотопському медичному училищі - 
комунальному закладі Сумської обласної ради провести 15 травня 2019 р. 

2. Для організації процесу проведення виборів директора у 
Конотопському медичному училищі - комунальному закладі Сумської обласної 
ради (надалі - Училище) створити організаційний комітет у складі: 
 - Немеш О.М., завідувач навчально-методичного кабінету, викладач; 
 - Рябко Ю.І., старший інспектор з кадрів, юрисконсульт; 
 - Юрченко Т.А., лаборант, голова профкому студентів; 
 - Пацюк В, голова студентської ради училища. 

3. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора у 
Конотопському медичному училищі - комунальному закладі Сумської обласної 
ради (надалі - виборча комісія) у складі: 
 - Мельник О.І., голова профспілкової організації училищу; 
 - Шапарєва О.С., заступник директора з навчальної роботи; 
 - Закутько О.О., бухгалтер; 
 - Смирнова Л.М., викладач; 
 - Базарна О.М., соціальний педагог, викладач. 

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях 
обрати голів, заступників голів та секретаря. 

5. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд педагогічної 
ради училища наступні положення: 

 - Положення про порядок проведення виборів директора Училища; 
 - Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

училища; 
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 
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училища; 
- Положення про порядок обрання представників з числа інших  штатних 

працівників для участі у виборах директора училища; 
- Положення про порядок обрання виборчих представників з числа 

студентів для участі у виборах директора училища. 
6. Вищезгадані положення до 11.03.2019 р. погодити з профспілковим 

комітетом училища (крім Положення про порядок обрання виборчих 
представників з числа студентів для участі у виборах директора училища). 

7. До 13.03.2019 р. розглянути, винести на затвердження на засідання 
педагогічної ради училища та подати до оргкомітету наступні Положення: 

- Положення про порядок проведення виборів директора училища; 
- Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

училища; 
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

училища; 
- Положення про порядок обрання представників з числа інших штатних 

працівників для участі у виборах директора училища. 
8. Відділу кадрів скласти алфавітні списки виборців (педагогічних 

працівників), виборців інших категорій, співробітників училища, студентів, які 
передати до організаційного комітету до 19.03.2019 р. 

9. Органу студентського самоврядування училища у строк до 13.03.2019 
р. відповідно до ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», провести обрання 
представників для участі у виборах із числа студентів у відповідності до 
«Положення про порядок обрання виборчих представників з числа студентів для 
участі у виборах директора училища». Погодити списки виборних представників 
із числа студентів та подати до організаційного комітету у строк до 21.03.2019 р. 

10. Організаційному комітету встановити кінцевий термін обрання 
виборних представників для участі у виборах директора з числа працівників, які 
не є педагогічними працівниками, а також з числа студентів для участі у виборах 
директора училища до 25.03.2019 р. 

11. Організаційному комітету у термін до 25.04.2019 р. скласти та подати 
виборчій комісії список виборців, які мають право брати участь у виборах (далі - 
список виборців). 

12. Затвердити заходи з проведення процедури обрання директора 
училища (Додаток № 1 до наказу). 

13. Виборчій комісії – оприлюднити інформацію про дату, час і місце 
проведення виборів не пізніше як за 7 календарних днів до дня виборів, із 
використанням інформаційних ресурсів училища. 

14. Організаційному комітету у день проведення виборів директора 
училища забезпечити проведення відео фіксації процесу виборів та підрахунку 
голосів. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
                         Директор                           А.КОСАР 
 
 
Ст.інспектор з кадрів: Ю.РЯБКО 
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Додаток 
до наказу Конотопського медичного училища – 

комунального закладу Сумської обласної ради від 01.03.2019 р. № 6 
 

Графік 
проведення заходів до процедури виборів директора 

 
№ 
п/п Заходи Термін 

виконання Відповідальний Примітка 

1. Розроблення Положення про 
проведення виборів директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР, Положення про виборчу 
комісію Конотопського медичного 
училища – КЗСОР, Положення про 
організаційний комітет з проведення 
виборів директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР, 
Положення про порядок обрання 
представників з числа інших 
штатних працівників у виборах 
директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР та 
оприлюднення проектів положень на 
офіційному веб-сайті училища 

До  
11.03.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

2. Погодження Положення про 
проведення виборів директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР, Положення про виборчу 
комісію Конотопського медичного 
училища – КЗСОР, Положення про 
організаційний комітет з проведення 
виборів директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР, 
Положення про порядок обрання 
представників з числа інших 
штатних працівників для участі у 
виборах директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР 

До 
11.03.2019 р. 

Профспілковий 
комітет 

 

3. Затвердження Положення про 
проведення виборів директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР, Положення про виборчу 
комісію Конотопського медичного 
училища – КЗСОР, Положення про 
організаційний комітет з проведення 
виборів директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР, 
Положення про порядок обрання 
представників з числа інших 
штатних працівників для участі у 
виборах директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР та 
оприлюднення проектів положень на 
офіційному веб-сайті училища 

До  
13.03.2019 р. 

Педагогічна 
рада училища 

 



 
4 

4. Проведення засідань 
організаційного комітету з 
проведення виборів директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР, обрання голови, 
заступника, секретаря 
організаційного комітету, 
планування заходів спрямованих на 
організацію виборів директора 

До  
06.03.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

5. Проведення засідань виборчої 
комісії Конотопського медичного 
училища – КЗСОР, обрання голови, 
заступника, секретаря виборчої 
комісії 

До  
12.03.2019 р. 

Виборча 
комісія 

 

6. Проведення конференції студентів 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР щодо затвердження 
положення про порядок обрання 
виборних представників з числа 
студентів, які мають право брати 
участь у виборах директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР  

До  
13.03.2019 р. 

Студентська 
рада 

 

7. Висунення та обрання виборних 
представників з числа студентів, які 
мають право брати участь у виборах 
директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР 

До  
25.03.2019 р. 

Студентська 
рада 

 

8. Складання алфавітних списків 
виборців (педагогічних 
працівників), виборців інших 
категорій, співробітників училища, 
студентів передача чисельного 
складу цих категорій до оргкомітету 

До 
19.03.2019 р. Відділ кадрів 

 

9. Висунення та обрання представників 
з числа інших штатних працівників  До  

25.03.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

 

10. Оприлюднення результатів обрання 
виборних представників з числа 
штатних працівників, які не є 
педагогічними працівниками 
братимуть участь у виборах 
директора училища 

До  
28.03.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

11. Розробка і затвердження Порядку 
організації роботи спостерігачів на 
виборах директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР 
 

До  
18.04.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

12. Складання та подання виборчій 
комісії списку осіб, які мають право 
брати участь у виборах 

До  
25.04.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

13. Отримання списку кандидатур 
претендентів на посаду директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР 

До  
26.04.2019 р. 

Організаційний 
комітет 
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14. Розміщення виборних програм 
кандидатів на веб-сайті училища 

До  
26.04.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

15. Виділення приміщення, засобів 
зв’язку і оргтехніки, канцелярського 
приладдя, скриньок, виготовлення 
кабінок, підготовлення засобів 
відеоспостереження в приміщеннях 
для голосування 

До  
06.05.2019 р. 

Заст директора 
з АГР, 

організаційний 
комітет 

 

16. Оприлюднення інформації про дату, 
час і місце голосування через 
інформаційні ресурси училища 

До  
08.05.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

17. Виготовлення бюлетенів для 
голосування 14.05.2019 р. Виборча 

комісія 
 

18. Організація зустрічей кандидатів на 
посаду директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР з 
трудовим колективом та студентами 
училища 

з 15.04.2019 р. 
до 14.05.2019 р. 

Організаційний 
комітет 

 

19. Проведення виборів директора 
Конотопського медичного училища 
– КЗСОР 

15.05.2019 р. 
з 9.00-15.00 

ауд. №28  
вул. Червоної 

Калини,3, 
м.Конотоп 

Організаційний 
комітет 
Виборча 
комісія 

 

20. Передача організаційному комітету 
першого та другого примірника 
протоколу про результати 
голосування 
 

15.05.2019 р. 
після його 
складання 

Голова 
виборчої комісії 

 

21. Оприлюднення результатів виборів 
на інформаційному стенді та 
веб-сайті училища 

протягом  
24 год. після 
складання 
протоколу 

Організаційний 
комітет 

 

22. 
Передача до Сумської обласної ради 
протоколу про результати 
голосування 

протягом  
24 год. після 

оприлюднення 
результатів 

Організаційний 
комітет 

 

 Передача в установленому порядку 
до архіву училища документацію, 
пов’язану з проведенням виборів 
директора Конотопського 
медичного училища – КЗСОР 

Відповідно 
чинного 

законодавства 

Організаційний 
комітет 

 

 
Директор училища    А.КОСАР 


