
 
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА  

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

13 листопада 2020 року  м. Кропивницький  № 135-ун 
 

Про організацію та  

проведення виборів ректора 
 

У зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 04 11.2020 р. №415-к) 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести вибори ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка 25 лютого 2021 року. 

2. Призначити організаційний комітет ЦДПУ ім. В.Винниченка (надалі Університет) для 

проведення організаційної роботи з підготовки та проведення виборів у такому складі: 

- Карабут А.А. – проректор з адміністративно-господарської роботи; 

- Філоретова Л.М. – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії та права 

- Чінчой О.О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її викладання; 

- Ватульова А.Л. – головний бухгалтер університету; 

- Дерхо В.Ю. – директор редакційно-видавничого відділу; 

- Полудень С.Є. – начальник відділу кадрів; 

- Харченко С.П. – завідувач навчально-методичним відділом; 

- Шульга О.А. – директор бібліотеки; 

- Спінул І.В. – доцент кафедри естетичного виховання та хореографії; 

- Штанько А.Б. – юрисконсульт; 

- Жабко В.І. – студент факультету історії та права. 

3. Начальнику відділу кадрів: 

скласти та передати організаційному комітету алфавітний список виборців  (науково-

педагогічних та педагогічних працівників) по факультетах, відокремлених підрозділах, а також 

чисельний склад інших категорій співробітників та студентів по факультетах та підрозділах. 

(до 21 січня 2021 року) 

4. Установити кінцевий термін обрання виборних представників з числа штатних працівників 

закладу вищої освіти, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 

також з числа студентів для участі у виборах керівника вищого навчального закладу 15 лютого 2021 

року. 

5. Забезпечити організаційному комітету, виборчій комісії, керівникам структурних підрозділів 

проведення виборів ректора Університету згідно з вимогами статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту» та «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу», затверджених Кабінетом Міністрів України. 

6. Виділити для роботи організаційного комітету кабінет №214 навчального корпусу №5. 

7. Виділити для роботи виборчої комісії кабінет №204 навчального корпусу №5. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. ректора    Олег СЕМЕНЮК 


