
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
“БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ”
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Банк УДК м.Одеса. Одеська обл.

МФО 828011, код 02011491.E-mail- bdmu@ukr.net

НАКАЗ

24 листопада 2021 року м. Білгород-Дністровський № 01-04/120-ОД

Про організацію та проведення 
конкурсного відбору на посаду директора 
Обласної комунальної установи 
«Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Статуту Обласної 
комунальної установи «Білгород-Дністровського медичного фахового коледжу», на виконання 
розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 10.11.2021 року № 1129/од-2021 «Про 
оголошення конкурсу на зайняття посади директора обласної комунальної установи «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж»;-

НАКАЗУЮ:

1. Провести вибори директора Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж».

2. Створити Організаційний комітет із проведення виборів директора Коледжу та затвердити 
такий його персональний склад:

- Бурдюжа Юлія Олександрівна -  юрисконсульт ;

- Юреско Дмитро Юрійович -  завідувач відділення Сестринська справа;

- Яблонська Наталія Борисівна -  головний бухгалтер;

- Ростова Людмила Володимирівна -  адміністратор бази ЄДБО;
%

-Ізбишева Валентина Павлівна -  голова профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації;

- Діденко Світлана Федорівна - завідувач відділення Лікувальна справа;

- Савич Тетяна Іванівна -  т.в.о. голови студентського самоврядування.
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3. Створити Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу та затвердити її 
персональний склад:

- Шестидесятна Лариса Василівна -  заступник директора з виховної роботи;

- Ромашевська Мар’яна Михайлівна -  старший інспектор кадрів;

- Парфенюк Наталія Іванівна - секретар учбової частини;

- Потеха Олена Василівна -  секретар директора коледжу;

- Тімохіна Ольга Олексіївна -  викладач;

- Павліогло Ангеліна -  студентка IV курсу Фельдшерського відділення;

- Марченко Вікторія -  студентка II курсу Сестринського відділення.

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії:

1) На першому засіданні обрати голів, заступників голів та секретарів у встановленому 
законодавством порядку та в одноденний термін оприлюднити на сайті Коледжу

Термін виконання: до 03 грудня 2021 року

2) Забезпечити підготовку приміщення для проведення голосування

Термін виконання: до 28 січня 2022 року

3) В своїй роботі неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», Статуту Коледжу, Положень щодо організації проведення виборів директора Коледжу, 
затверджених педагогічною радою Коледжу, та чинного законодавства України.

5. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд Педагогічної ради коледжу:

1) Положення про конкурсний відбір на посаду директора ОКУ «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж»;

2) Положення про Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору директора ОКУ 
«Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»;

3) Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»;

4) Порядок організації роботи спостерігачів під час проведення конкурсного відбору 
директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»;

5) Порядок акредитації представників засобів масової інформації під час проведення 
конкурсного відбору директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».

6. Виборчій комісії розробити та подати на розгляд Педагогічної ради коледжу:

1) Положення про Виборчу комісію з проведення конкурсного відбору директора ОКУ 
«Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».



7. Т.в.о. голови студентського самоврядування розробити та подати до 15.12.2021 року до 
Організаційного комітету ухвалене на загальних зборах студентів Положення про порядок обрання 
виборчих представників з числа студентів для участі у конкурсному відборі директора ОКУ 
«Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».

8. Старшому інспектору з кадрів -  Ромашевській Мар’яні до 10 січня 2022 року надати 
Організаційному комітету в паперовій та електронній формі інформацію про чисельний склад 
станом на 01 січня 2022 року та алфавітні списки :

1) Штатних педагогічних працівників;

2) Штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

9. Завідувачам відділень Діденко Світлані та Юреско Дмитру до 10 січня 2022 року надати 
Організаційному комітету в паперовій та електронній формі інформацію про чисельний склад 
студентів, які мають право брати участь у виборах, станом на 01 січня 2022 року.

10. Організаційному комітету :

1) Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками, і провести їх обрання до 15 січня 2022 року;

2) Спільно зі Студентським самоврядуванням визначити квоту представників з числа 
студентів Коледжу і провести їх обрання до 15 січня 2022 року;

3) Скласти та подати Виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах 
до 18 січня 2022 року;

4) По отриманні відповідної інформації від Одеської обласної державної адміністрації, 
розмістити проекти стратегії розвитку Коледжу від кандидатів на офіційному веб-сайти Коледжу.

11. Виборчій комісії :

1) Оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора шляхом 
розміщення відповідної інформації на дошках оголошень та офіційному веб-сайті Коледжу;

2) Виготовити у відповідний термін за визначеною формою бюлетені для голосування в 
кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до 
списку виборців.

12. Заступнику директора з АГЧ -  Небозі Юрію, забезпечити умови для роботи 
Організаційного комітету та Виборчої комісії, надати окремі, придатні для роботи приміщення та 
забезпечити необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою тощо.

13. Опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті Коледжу.

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. директора коледжу

Юрисконсульт

Віталій КІРСЕЙ 

Юлія БУРДЮЖА


