
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ КОЛЕДЖ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Про організацію 
конкурсного відбору 
на посаду начальника 
Херсонського морського 
коледжу рибної промисловості

З метою проведення виборів на посаду начальника Херсонського 
морського колежу рибної промисловості, відповідно ст. 42 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту», враховуючи наказ управління освіти і науки 
Херсонської обласної державної адміністрації від 26 липня 2021 року № 149 
«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника 
Херсонського морського колежу рибної промисловості» та керуючись 
наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2021 року №251 
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Створити у Херсонському морському колежі рибної промисловості:
1Л. Організаційний комітет з проведення виборів на посаду 

начальника Херсонського морського колежу рибної 
промисловості у складі:

- Погоріла Ольга Миколаївна, головний бухгалтер;
- Сорокунський Олексій Юрійович, голова профкому ХМФКРП; 
-Аляб’єва Ольга Анатоліївна, заступнику начальника коледжу з 
адміністративно-господарської роботи;
- Давиденко Наталія Вікторівна, інспектор відділу кадрів з обліку 
курсантів;
- Пілатова Валерія Дмитрівна, курсант.
1.2. Виборчу комісію з проведення рейтингового голосування на 
посаду начальника Херсонського морського колежу рибної 
промисловості у складі:
- Воловик Віталій Юрійович, вихователь;
- Тарасенко Світлана Олександрівна, завідувач канцелярії;
- Лопотньов Костянтин Костянтинович, завідувач СВВ;
- Мішуков Микола Семенович, викладач.
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2. Заступнику начальника коледжу з адміністративно-господарської 
роботи Аляб’євій O.A. забезпечити організаційний комітет та виборчу 
комісію:

2.1. приміщеннями для роботи;
2.2. засобами зв’язку та оргтехнікою;
2.3. сейфом.
3. Помічнику начальника коледжу з кадрової роботи Ситник I.A. 

подати до організаційного комітету:
3.1. списки працівників коледжу, які належать до педагогічних посад;
3.2. список працівників коледжу, які не належать до педагогічних
посад.
4. Керівникам структурних підрозділів неухильно виконувати вказівки 

організаційного комітету та виборчої комісії з питань організації та 
проведення рейтингового голосування на посаду начальника Херсонського 
морського колежу рибної промисловості.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника коледжу Костянтин СТАСЮК

Кучер О.В. 
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