
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 

«Кам’янець-Подільський державний інститут» 

 

Н А К А З 

 

31 травня 2022 року м. Кам’янець-Подільський № 125 

 

Про організацію виборів 

ректора НРЗВО «КПДІ» 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2022 

№114-к «Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників закладів 

вищої освіти», відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту»; Статуту Навчально-реабілітаційного 

закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Для підготовки та проведення виборів ректора Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут» створити Організаційний комітет у такому складі: 

Гарбарець Ірина Алініївна – в.о. директора Відокремленого структурного 

підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 

інститут»; 

Квасовський Олександр Романович – член Наглядової ради НРЗВО 

«КПДІ», комерційний директор ТзОВ Завод «Ремпобуттехніка»; 

Квітінська Марина Василівна – здобувач (ОС Бакалавр) НРЗВО «КПДІ»; 

Козак Раїса Віталіївна – в.о. заступника директора з навчально-виховної 

роботи ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»; 

Комарніцька Людмила Миколаївна – учений секретар НРЗВО «КПДІ»; 

Кумков Дмитро Леонідович – член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», 

головний спеціаліст з питань конституційного права юридичного департаменту 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Лаврук Олександр Валерійович – в.о. проректора з навчальної роботи 

НРЗВО «КПДІ»; 

Рудик Наталія Петрівна – провідний юрисконсульт НРЗВО «КПДІ»; 

Столяр Олександр Анатолійович – начальник відділу кадрів НРЗВО 

«КПДІ». 



2. Створити Виборчу комісію з проведення виборів ректора НРЗВО 

«КПДІ» у такому складі: 

Валіцька Людмила Олегівна – голова первинної профспілкової організації 

НРЗВО «КПДІ»; 

Гуменюк Ірина Леонтіївна – в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування ім. С.Юрія НРЗВО «КПДІ»; 

Івасюк Михайло Михайлович – здобувач (ОС Бакалавр) НРЗВО «КПДІ»; 

Палилюлько Оксана Михайлівна – в.о. завідувача кафедри соціальної 

роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т.Сосновської НРЗВО 

«КПДІ»; 

Петруха Сергій Валерійович – член Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», 

директор державного підприємства «Державне управління комплексного 

забезпечення Державної аудиторської служби України»; 

Пещанюк Надія Олексіївна – завідувач відділення ВСП Кам’янець-

Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ»; 

Праскова Лариса Василівна – помічник ректора НРЗВО «КПДІ»; 

Рудик Вадим Миколайович – секретар Наглядової ради НРЗВО «КПДІ», 

керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Рудик та 

партнери»; 

Сторожук Наталія Романівна – в.о. начальника психолого-педагогічного 

відділу НРЗВО «КПДІ»; 

Тимків Андрій Олександрович – заступник керівника навчально-

методичного відділу НРЗВО «КПДІ»; 

Шморгал Ольга Іванівна – в.о. заступника директора з АГР ВСП 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «КПДІ». 

3. Організаційному комітету та Виборчій комісії: 

3.1. На першому засіданні обрати зі свого складу голову, заступника 

голови, секретаря. 

3.2. Оприлюднювати на веб-сайті Інституту протоколи засідань не пізніше 

третього робочого дня після проведення засідань. 

4. Організаційному комітету в термін до 07 червня 2022 року розробити та 

подати для погодження Первинною профспілковою організацією та 

затвердження Вченою радою Інституту такі проєкти Положень: 

- проєкт Положення про порядок проведення виборів ректора; 

- проєкт Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора; 

- проєкт Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора; 

- проєкт Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 

для участі у виборах ректора; 

- проєкт Положення про порядок обрання представників із числа 

здобувачів освіти для участі у виборах ректора; 

- проєкт Положення про організацію роботи спостерігачів на виборах 

ректора. 

5. Начальнику відділу кадрів НРЗВО «КПДІ» Столяру О.А. до 01 липня 



2022 року сформувати й подати Організаційному комітету списки: 

- науково-педагогічних та педагогічних штатних працівників Інституту та 

Фахового коледжу, які мають право брати участь у виборах ректора; 

- штатних працівників Інституту та Фахового коледжу, які не є науково-

педагогічними або педагогічними працівниками та мають право бути 

виборними представниками для участі у виборах ректора. 

6. Керівнику навчально-методичного відділу НРЗВО «КПДІ» Шевчук Н.С. 

до 01 липня 2022 року подати Організаційному комітету інформацію про 

кількість здобувачів денної форми здобуття освіти Інституту та Фахового 

коледжу із урахуванням здобувачів, які на час проведення виборів ректора 

перебувають в академічній відпустці або в інших відпустках відповідно до 

законодавства. 

7. Для роботи Організаційного комітету виділити аудиторію № 209, для 

роботи Виборчої комісії – аудиторію № 107. 

8. В.о. проректора з адміністративно-господарської роботи НРЗВО «КПДІ» 

Кучеру О.М. здійснити заходи щодо матеріально-технічного забезпечення 

роботи Організаційного комітету і Виборчої комісії, забезпечити наявність 

необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо. 

9. Завідувачу Інформаційною лабораторією НРЗВО «КПДІ» Касапу В.В. 

забезпечити на веб-сайті Інституту функціонування розділів для розміщення 

матеріалів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів ректора. 

10. Організаційному комітету, Виборчій комісії, студентському 

самоврядуванню, керівникам структурних підрозділів під час підготовки та 

проведення виборів ректора забезпечити дотримання законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

11. Вибори ректора Інституту провести у терміни, погоджені із МОН 

України (регулюватимуться додатковими наказами в.о. ректора). 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. ректора Мар’ян ТРІПАК 


