
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ   
ЗАЛІЗНИЧНОГО  ТРАНСПОРТУ  

імені академіка В. Лазаряна 
 
 

Н А К А З 
“   13   ”     03       2019  р.          м. Дніпро          №   96-к    

 
Про організацію проведення  конкурсу на заміщення 
посади директора  Миколаївського коледжу 
транспортної  інфраструктури  
 
 Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про вищу освіту» (далі 
Закон), наказу МОН України від 20.11.2015 р. № 1230 (далі Наказ), «Положення про 
організацію виборчої системи та проведення обрання на посаду і звільнення з посади 
керівника факультету (навчально-наукового інституту), філії, коледжу, що є 
структурними підрозділами Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені В. Лазаряна» (далі Положення) 
 

Н А К А З У Ю: 
 
1. Провести конкурс на заміщення посади директора Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури у період з 14.03.2019 року по 05.06.2019 року у 
відповідності до вимог Закону, Наказу та Положення. 
 
2. Начальнику відділу кадрів університету: 

2.1. Розмістити оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення посади 
директора Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури на офіційному веб-
сайті університету (www.diit.edu.ua) та та Інтернет-порталі «Едине освітне 
інформаційне вікно України» (www.osvita.com.ua). Організувати прийом і розгляд 
документів від претендентів на їх відповідність вимогам передбаченим Законом, 
Наказом та Положенням та внести кандидатури претендентів до вищого колегіального 
органу громадського самоврядування Миколаївського коледжу транспортної 
інфраструктури для голосування. 

2.2. Для проведення відбору кандидатів на заміщення посади директора коледжу, 
яка стане вакантною з 05.06.2019 року, створити конкурсну комісію у складі голови, 
заступника голови, секретаря і членів комісії. До складу конкурсної комісії включити 
повноважного представника та представника  профспілкової організації  коледжу. 

2.3. Спільно з адміністрацією Миколаївського коледжу транспортної 
інфраструктури організувати проведення виборів керівника коледжу згідно з вимогами 
статей 42, 43 Закону, Наказу та Положення. 

2.4. Конкурс на зайняття посади директора Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури провести поетапно: 

1) публікація оголошення університету та коледжу у засобах масової інформації за 
місцем розташування, у  газеті «ДІІТ сьогодні» та інформаційних стендах коледжу і 
університету - до 20 березня 2019 року; 
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2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх 

попередній розгляд конкурсною комісією на відповідність встановленим 
кваліфікаційним вимогам до посади керівника вищого навчального закладу І або ІІ 
рівня акредитації – протягом місяця від дня опублікування оголошення, але не пізніше 
20 квітня 2019 року; 

3) проведення оцінки професійного рівня та відбір кандидатів – протягом 10 днів по 
закінченню терміну надання документів 03 травня 2019 р., але не пізніше 08 травня 
2019 року.  
3. Директору коледжу, начальнику відділу кадрів Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури: 

3.1. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади 
директора Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури, яка буде вакантною 
з 05.06.2019 року у засобах масової інформації за місцем розташування закладу, на 
своєму офіційному сайті  та про початок конкурсу - не пізніше 20 березня 2019 року і 
довести його до відома працівників коледжу шляхом розміщення на інформаційному 
стенді. 

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу вказати вимоги до претендентів, 
термін подання документів та їх перелік, адресу надсилання документів, а також 
контактні телефони (зразок оголошення надається). Документи для участі у конкурсі, 
які можуть бути надані на адресу коледжу, терміново надавати до конкурсної комісії 
університету щодо подальшого їх розглядання. 
 3.3. Надати до відділу кадрів університету прізвища повноважних представників 
від коледжу та профспілкової організації для включення у склад конкурсної комісії до 
20 березня 2019 року. 
 
4. Начальнику загального відділу довести наказ до керівництва Миколаївського 
коледжу транспортної інфраструктури, деканам факультетів,  директорам ННЦ, 
Львівської філії та Львівського коледжу транспортної інфраструктури.  
 
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ      О.М.ПШІНЬКО 
 
 
Проект наказу вносить: 
НК  В.М.Баркалов    Узгоджено: 
             
        
       НЗ   Б.Є.Боднар 

 
НЗНІ   А.В.Радкевич 

           
НЮ     Н.П.Костюк 
 

Т.в.о.НА   В.Я.Суська  
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