
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

від р. Чернігів №

Про оголошення конкурсу на 
заміщення посади ректора 
Чернігівського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», М етодичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету М іністрів 
України від 5 грудня 2014 р. № 726

н а к а з у ю :

1. ОГОЛОСИТИ конкурс на заміщення посади ректора Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського.

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації (Хожаїнова І.В.) забезпечити:

2.1. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу в офіційному 
друкованому виданні та розміщ ення оголошення щодо проведення конкурсу на 
заміщення посади ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського на офіційному вебсайті Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
(uon_post@ cg.gov.ua).

2.2. Прийом і розгляд документів від претендентів на їх відповідність 
вимогам, передбаченим Законом України «Про вищу освіту», та внести 
кандидатури претендентів до закладу вищ ої освіти, зазначеного у пункті 1 
цього наказу, для голосування.

2.3. Надання методичних рекомендацій щодо організації проведення 
виборів ректора закладу вищої освіти, зазначеного у пункті 1 цього наказу, 
згідно з вимогами статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

3. Адміністрації закладу вищ ої освіти (Заліський A.A.), зазначеного у 
пункті 1 цього наказу:

3.1. Організувати проведення виборів керівника згідно з вимогами статті 
42 Закону України «Про вищу освіту».
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3.2. Забезпечити оприлюднення кандидатами виборчих програм на 
офіційному вебсайті закладу вищої освіти, їх обговорення на зустрічах та 
зборах трудового колективу закладу вищої освіти без будь-яких обмежень;

3.3. Протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про 
проведення конкурсу видати наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, 
визначити:

персональний склад організаційного комітету з проведення виборів (далі - 
організаційний комітет);

персональний склад виборчої комісії;
кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших 

штатних працівників закладу вищої освіти, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками.

3.4. Забезпечити створення належних умов для роботи організаційного 
комітету та виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для 
виконання покладених на них завдань, а також надати організаційному 
комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, 
забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв ’язку, 
орггехніки тощо.

3.5. Забезпечити фіксування за допомогою відеозасобів процесів 
голосування та підрахунку голосів під час проведення конкурсу.

3.6.Забезпечити оприлюднення результатів виборів після складення 
протоколу про результати голосування шляхом розміщ ення у друкованому 
вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для 
загального огляду місцях, розташованих у приміщ еннях закладу вищ ої освіти, а 
також на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

4. Вибори ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського провести 08 липня 2020 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

З наказом ознайомлений з атолі ий ЗА ЛІСЬКИ Й (


