
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

10.03.2015         № 67-к 
 

   

Про оголошення конкурсів на  

заміщення посад керівників  

вищих навчальних закладів 

 

 

    Відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про вищу 

освіту” 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Оголосити конкурси на заміщення посад керівників нижчезазначених 

вищих навчальних закладів: 

 - Вінницький національний аграрний університет;  

 - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; 

 - Запорізький національний технічний університет; 

- Університет митної справи та фінансів; 

- Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний 

коледж»; 

- Вижницький коледж прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка. 

2. Управлінню роботи з персоналом та керівними кадрами  

(Легенький М. І.): 

 2.1. Опублікувати оголошення про проведення конкурсів в газеті “Освіта 

України” та організувати прийом і розгляд документів від претендентів на їх 

відповідність вимогам, передбаченим Законом України “Про вищу освіту” та 

внести кандидатури претендентів до вищих навчальних закладів, зазначених у 

пункті 1 цього наказу, для проведення виборів. 

2.2. Забезпечити  належний контроль за організацією проведення виборів 

керівників вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 1 цього наказу, 

згідно з вимогами статті 42 Закону України «Про вищу освіту». 

2.3. Забезпечити розміщення оголошення щодо проведення конкурсів на 

заміщення посад керівників вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 1 

цього наказу, на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). 

3. Адміністраціям вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 1 

цього наказу, організувати проведення виборів керівника згідно з вимогами 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту». 

http://www.mon.gov.ua/


4. Вибори ректора Вінницького національного аграрного університету 

провести 9 червня 2015 року.  

5. Вибори ректора Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі провести 11 червня 2015 року. 

6. Вибори ректора Запорізького національного технічного університету 

провести 11 червня 2015 року. 

7. Вибори ректора Університету митної справи та фінансів провести  

12 червня 2015 року. 

8. Вибори директора Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» провести 9 червня 2015 року. 

9. Вибори директора Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

імені В. Ю. Шкрібляка провести 10 червня 2015 року. 

 10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                                                                                                         С. М. Квіт 


