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Про організацію та проведення 
виборів директора 
Новобузького коледжу 
Миколаївського НАУ

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 
06.06.2019р. №2745-УІІІ, Положення про Новобузький коледж
Миколаївського національного аграрного університету, Положення про 
конкурсний відбір на посаду директора Новобузького коледжу 
Миколаївського національного аграрного університету від 15.06.2021р. 
№69/1-0, на виконання наказу Ректора Миколаївського національного 
аграрного університету від 07.07.2021р. №78 -  О «Про оголошення конкурсу 
на заміщення посади директора Новобузького коледжу Миколаївського 
національного аграрного університету»

НАКАЗУЮ:
і

1. Провести вибори директора Новобузького коледжу 
Миколаївського НАУ 22.09.2021р. у приміщенні актової зали 
Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного 
університету, розташованої за адресою: вул. площа Свободи, 46, м. Новий 
Буг.

2. Створити організаційний комітет з проведення виборів директора 
Новобузького коледжу Миколаївського НАУ (далі -  Організаційний 
комітет) у складі:

1) ВОЛОБОЄВА Любов Іванівна -  заступник директора з навчальної 

роботи;

2) ПІКУЛЬ Василь Леонідович -  завідувач відділення 

«Агроінженерія»;

3) ГОНЧАРЕНКО Людмила Василівна -  методист;



4) ПИХТІНА Альона Олександрівна -  голова ради студентського 

самоврядування;

5) ПАГУРЕЦЬ -  ІНОЗЕМЦЕВА Наталія Анатоліївна -  викладач.

3. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора 
Новобузького коледжу Миколаївського НАУ (далі -  Виборча комісія) у 
складі:

1) ДЕРЕ А И Ніна Сергіївна -  заступник директора з виховної 

роботи;

2) КОЗАЧЕНКО Андрій Васильович -  завідувач відділення 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

3) ЕАЛАЕУЗ Юрій Степанович -  завідувач навчально -  виробничої 

практики;

4) БЄЛЄНДЯЄВА Тетяна Петрівна -  заступник головного 

бухгалтера;

5) 'ЗІВАКІН Олександр -  студент третього курсу спеціальності 

«Агроінженерія».

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях до 
16.07.2021р. обрати голів, заступників голів та секретарів.

5. Інспектору відділу кадрів Новобузького коледжу Миколаївського 
НАУ Волобоєвій Тамілі Іванівні до 03.09.2021р. скласти і передати до 
Організаційного комітету:

- алфавітний список штатних педагогічних працівників (із зазначенням 
ПІБ працівника, його посади) станом на 01.09.2021р.;

- алфавітний список штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками (із зазначенням ПІБ працівника, його посади) станом на 
01.09.2021р.;

- список осіб із штатних педагогічних працівників коледжу, які будуть 
знаходитись у відпустці будь-якого виду, станом на 22.09.2021р. в 
алфавітному порядку.

6. Завідувачам відділень Козаченку А.В. та Пікулю В.Л. у строк до 
03.09.2021р. підготувати та передати до Організаційного комітету в 
електронній та паперовій формах списки студентів Новобузького коледжу по 
відділенням та в алфавітному порядку.
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7. Організаційному комітету:
7.1. Спільно зі студентською самоврядною організацією визначити 

квоту представників з числа студентів Новобузького коледжу 
Миколаївського НАУ і провести їх вибори до 10.09.2021р.

7.2. Скласти та подати до Виборчої комісії список осіб, які мають право 
брати участь у виборах, у термін до 15.09.2021р.

7.3. Проекти стратегій розвитку Коледжу кандидатів на посаду 
директора Новобузького коледжу Миколаївського НАУ розмістити на 
офіційному веб-сайті Коледжу.

8. Виборчій комісії:
8.1. Оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів 

шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень та 
офіційному веб-сайті Коледжу у строк до 15.09.2021р.

8.2. Виготовити бюлетені для голосування в період з 13 годин 00
хвилин 17.09.2021р. по 21 годину 00 хвилин 17.09.2021р. в кількості, що 
відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та 
включені до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, яка 
розташована за адресою: Новобузький коледж Миколаївського
національного аграрного університету, площа Свободи, 46, м. Новий Буг.

9. Організаційному комітету та Виборчій комісії вжити всіх необхідних 
та невідкладних заходів щодо вирішення організаційних питань для 
проведення виборів на посаду директора Новобузького коледжу 
Миколаївського НАУ.

10. На час підготовки до виборів та роботи під час проведення виборів:
- за Організаційним комітетом закріпити приміщення №212,

розташована за адресою: Новобузький коледж Миколаївського
національного аграрного університету, площа Свободи, 46, м. Новий Буг.

- за Виборчою комісією закріпити приміщення №202, розташована за 
адресою: Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного 
університету, площа Свободи, 46, м. Новий Буг.

11. Прес-центру Університету:
11.1. Створити на веб-сайті Університету в термін до 16.07.2021р. 

сторінку «Вибори директора» з метою забезпечення прозорості та гласності 
під час проведення виборів директора Коледжу;

11.2. Заступнику директора коледжу з виховної роботи Дергай Н.С. 
створити на веб-сайті Коледжу в термін до 16.07.2021р. сторінку «Вибори 
директора» з метою забезпечення прозорості та гласності під час проведення 
виборів директора Коледжу.

12. Розмістити цей наказ:
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12.1. Прес-центру Університету на офіційному веб-сайті Університету 
до 16.07.2021р.;

12.2. Організаційному комітету на офіційному сайті Коледжу до 
16.07.2021р.

13. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
кадрів Машкіну Л.В.

Ректор В.С. Шебанін

Погоджено:

Декан ФППК

Голова первинної 
профспілкової організації

Перший проректор

викладачів та співробітників 
Університету Л.Т.Степанова

Голова первинної 
профспілкової організації 
студентів О.С. Біліченко

Начальник юридичного відділу В.Д. Соколік

Голова ради студентського
самоврядування А.О.Пихтіна

В.о. директора 
Новобузького коледжу 
Миколаївського НАУ О.В. Чорній

Проект наказу вносить 
начальник відділу кадрів Л.В. Машкіна
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