
ВIДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПIДРОЗДIЛ
(15,ЕрЕжднсъкий одховий колЕдж ндцI о н длъ н о г о

УНIВЕРСИТЕТУ БIОРЕСУРСIВ
I природокористувАння укрАiни>

нАкАз

"f3я О9 202Lр. Бережани ль 38

Про затверд2кення квоти представникiв з

числа штатних працiвникiв, якi не е

науково-педагогiчними та педагогiчними
прЬuiвниками для участi у проведенпi
виборiВ директора Вiдокремленого струкгурного пiдроздi,lry

<<Бережанський фаховий коледж Нацiонального

унiверситеry бiоресурсiв i природокористування Украiнш>

Вiдповiдно до статгi 42 Закону Украiни <Про фахову передвищу ocBiry> вiд

06.06.2019 р. J\ъ 2745_чпI, Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкРаihИ ВiД23.02,202|

року Nч 251 <,Щеякi питання реалiзацii статгi 42 Закону УкраiЪи <Про фахову передвищу

Ъ."iryо, якиМ затвердже"" Т"rrо"е положенIUI прО конrсурсний вiдбiр на посаду

керiвника закJIаду фаховоi передвищоi освiти, Стаryry нуБiп Украiни, Положення про

вiдокремлений .ф*.ур"иt пiдроздiл <Бережанський фаховий коледж Нацiонального

унiвфситету бiорЁсур.Ь i rrр"родопористуванIш УкраiЪи>, Положення про конкурсний

вiдбiр на посЫ фi"rr"*u uiдо*р.rпеного струкryрного пiдроздiлу нуБiП Украtни -
фаховогО коледжу, затвердже"о.о рiшенняМ вченоi ради нуБiп,Украiни, протокол J"lb 9

uiд ZB.O+.2021 pbrry, ,ru**y Вiдокремленого струкгурного пiдроздiлу <Бережанський

фаховий коледж Ьацiонального унiверситеry бiоресурсiв i природокористуванн,I

украiъо <про органiзацiю та проведенюI виборiв дирешора Вiдокремленого

.rpy*rl,p"o.o .riдро.дiлу <Бер.*u"."*й фаховий коледж Нацiонального унiверситеry

бiЬресурсiв i природокористуванюI украiнш вiд 06.09.2021 роr.у Ns ,7l,ч,_тy
орiанiзачiйною koMiTeTy з виборiв директора Вiдокремленого струкryрною пlдроздlлу

пЁ.р.*urський фаховий коледж 
- 
Нацiоншrьного унiверситеry бiоресурсiв i

природокор".ryuu"о УкраiЪш вiд 23.09.202l рокУ (протокол Р +),. Поло](е1I1Iя_:ро

,rър"доп оърu"о представникiв з числа штатних працiвникiв, як1 не е науково-

педагогiчrп"й" та педагогiчними працiвниками, дIя участi у виборах дирекгора

Вiдокремленого струкгурного пiдроздiлу кБережанський фаховий коледж

Нацiонального у"i"ф"*rу бiоресурЪiв i природокористуванtUI Украiни> (Далi

Коледж)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити квоти представництва вiд штатних працiвникiв Коледжу, якi не е

науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками:

- кiлькiсть працiвникiв коледжу, якi не е науково-педагогiчними та

педагогiчними працiвниками - 38 осiб, квота - 9 осiб.

Пiдстава: протокол Ns 4 вiд 23.09.2о21 р. Органiзацiйного KoMiTery з проведеннlI

виборiВ д"р.*rорu Вiдокремленого структурного пiдроздiлу <Бережанський фаховий

поп.д* Нацlона-rlьного у"1".р."rеry бiоресурсiв i природокористування Украiни>,



2. ОрганiзацiйномУ комiтеryрозмiстити цей накЕв на офiцiйному сайтi Коледжу
до23.09.202l р.

3. КонтролЬ за виконанняМ нак€вУ покJIасти на голову Органiзацiйного KoMiTeTy
з проведення виборiв директора Коледяtу.

Т.в.о. директора

ПОГОДЖЕНО:
Голова Профспiлковоi органiзацii
працiвникiв Коледжу,
голова Органiзацiйного KoMiTery
з проведентrя виборiв дирекгора
Коледжу

Помiчниця директора з
кадровоi роботи

Юрисконсультка

Людмила БIЛАН

Тетяна ФЕДУrШК

Наталiя кРАМАР
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