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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Конкурсна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
статуту Університету.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ТА ї ї  СКЛАД.
2.1. Конкурсна комісія утворюється наказом ректора Уманського 

національного університету садівництва (далі Університет), з працівників 
Університету і делегованого представника Коледжу.

2.2. До складу конкурсної комісії, що представляють Університет, входять:
-  перший проректор -  голова конкурсної комісії;
-  проректор з науково-педагогічної роботи -  заступник голови конкурсної 

комісії;
-  уповноважений (делегований) представник ВСП;
-  начальник відділу кадрів -  секретар конкурсної комісії;
-  провідний юрисконсульт;
-  голова профспілкового комітету.

Завдання конкурсної комісії -  надати педрадам коледжів рішення про 
відповідність претендентів вимогам конкурсного відбору на посаду директора 
Коледжу.

Для цього складається протокол конкурсної комісії.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Конкурсна комісія має такі повноваження:
-  розглядає документи подані на заміщення вакантної посади директора 

Коледжу (як правило в їх присутності) на відповідність вимогам законодавства;
-  визначає дату проведення виборів;
-  визначає члена комісії для відрядження у Коледж, як відповідального за 

проведення виборів.
-  доручає в. о. директора Коледжу забезпечити проведення зборів трудового 

колективу таїїедагогічних рад, зустрічей претендентів з трудовим колективом;
-  організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування, визначає 

кількість бюлетенів для голосування (їх кількість повинна дорівнювати кількості 
виборців).

3.2. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів. Якщо голоси розділились порівну, то приймається рішення, за 
яке проголосував голова конкурсної комісії.

3.3. За результатами роботи комісії вносяться кандидатури претендентів в 
бюлетені для таємного голосування.

3.4. Кворум комісії вважається достатнім, якщо на засіданні присутні дві 
третини його членів.

3.5. Рішення комісії оформляється протоколом, підписується головою 
комісії і секретарем.

3.6. Голова комісії може доручити проведення засідання під головуванням 
заступника голови комісії або іншого члена комісії за його визначенням.
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4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КОНКУРСНОЇ 
КОМІСІЇ

4Л. Конкурсна комісія автоматично складає свої повноваження після 
офіційного призначення на посаду директора Коледжу.

4.2. Датою складення повноважень конкурсної комісії є дата призначення 
на посаду директора Коледжу.
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