
Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ

 «11» квітня 2016 р.                        м.  Суми                                         № 52-ОД
                            

Про організацію виборів 
ректора Інституту

На підставі  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  (наказ  від  01.07.2014
р.   №  1556-VII),  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Методичні
рекомендації  щодо  особливостей  виборчої  системи  та  порядку  обрання
керівника вищого навчального закладу» від 05 грудня 2014 р.  № 726, Статуту
комунального  закладу  Сумський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної  освіти,  затвердженого  рішенням сесії  Сумської  обласної  ради
шостого скликання від 14.01.2016 р., рішення сесії  Сумської обласної ради
сьомого скликання «Про конкурси на посади керівників навчальних закладів»
від 25.03.2016 р. та  відповідно до рішення вченої ради Інституту (протокол
від 11.04.2016 р. № 12)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити: 
1.1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора

КЗ СОІППО;
1.2.  Положення  про виборчу комісію з проведення виборів ректора КЗ

СОІППО;
1.3. Положення про обрання представників з числа штатних працівників,

які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками КЗ СОІППО;
1.4. Положення про організацію роботи спостерігачів на виборах ректора

КЗ СОІППО.
2.  Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  проведення  виборів

ректора Інституту (Додаток 1).
3.  Затвердити  склад  виборчої  комісії  з  проведення  виборів  ректора

Інституту (Додаток 2).
4. Надати приміщення для організації роботи організаційного комітету –

кабінет № 104-2, а для виборчої комісії – кабінет № 103.
5. Організаційному комітету не пізніше ніж за 10 днів до виборів ректора

Інституту провести вибори представників з числа штатних працівників, які не
є науково-педагогічними та педагогічними працівниками Інституту для участі
у виборах ректора Інституту.

6. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

В.о. ректора Ю. О. Нікітін



З наказом ознайомлені:
Ананченко Ю.М.  ___________
Бордюк Ю.В.       ____________
Грицай С.М.        ____________
Захарова І.О.       ____________
Каленик О.В.       ____________
Кириченко О.М.  ____________
Кода С.В.              ____________
Кулик Н.А.           ____________
П’ятаченко Ю.В.   ___________
Сікірницька Т.М.  ___________
Тимченко О.А.    ____________
Удовенко Л.І.      ____________

Виконавець:  ________   А.В. Вознюк (секретар вченої ради КЗ СОІППО)



Додаток 1
до наказу КЗ СОІППО
від ________  № ____

Склад організаційного комітету з проведення виборів ректора
комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

1. Бордюк Ю.В. – юрист 
2.  Грицай С.М. – проректор з  наукової  роботи,  кандидат педагогічних

наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту
3.  Захарова  І.О.  –  декан  факультету  підвищення  кваліфікації  та

перепідготовки,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  освітніх  та
інформаційних технологій

4. Кириченко О.М. – завідувач науково-методичного відділу
5. Кулик Н.А. – старший викладач кафедри психології
6. Сікірницька Т.М. – студентка спеціальності «Управління навчальним

закладом» денної форми навчання
7. Тимченко О.А. – провідний спеціаліст по роботі з кадрами

Додаток 2
до наказу КЗ СОІППО
від ________  № ____

Склад виборчої комісії з проведення виборів ректора 
комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

1. Ананченко Ю.М. – студентка спеціальності «Управління навчальним
закладом» денної форми навчання

2. Каленик О.В. – методист по роботі з обдарованими дітьми
3. Кода С.В. – старший викладач кафедри дошкільної та шкільної освіти 
4. П’ятаченко Ю.В. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарної

освіти
5. Удовенко Л.І. – методист навчального відділу 




	

