
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
 

 
 

 
 

 

Згідно з вимогами чинного законодавства України, відповідно до                 

статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та «Положення                 

про конкурсний відбір на посаду керівника відокремленого структурного 

підрозділу «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», 

затвердженого наказом ректора № 204/1-01 від 30.07.2021.   

 

НАКАЗУЮ: 

           1. Оголосити конкурс на посаду директора відокремленого  структурного 

підрозділу «Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля». 

            2.  Відділу кадрів університету: 

            2.1. Приймати документи від претендентів на зазначену посаду протягом 

двох місяців з дня розміщення оголошення на сайті університету. 

            Термін:  по 26.10.2021 (включно).   

    2.2.  Подати перелік кандидатів на посаду директора до ВСП 

«Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля» (далі – 

коледж) для рейтингового голосування. 

            2.3. Письмово повідомити претендентів про прийняте рішення щодо                

їх кандидатур. 

Термін: протягом 10 календарних днів з дати закінчення подання документів. 

            3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності університету 

перевірити достовірність відомостей від претендентів на конкурс і повідомити 

результати начальнику відділу кадрів. 

            Термін: протягом 10 днів з дати закінчення подання документів. 

            4. Претендентам на посаду директора коледжу, які відповідають 

вимогам статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», подати 

проєкт стратегії розвитку коледжу наглядовій раді  СНУ ім. В Даля. 

            5. В.о. директора ВСП «Сєвєродонецький політехнічний фаховий 

коледж» Жученку Є.В.: 

            5.1. Визначити персональний склад організаційного комітету                               

з проведення рейтингового голосування. 
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             5.2. Визначити персональний склад виборчої комісії. 

   5.3. Забезпечити належні умови для роботи оргкомітету та виборчої 

комісії. 

   5.4 Визначити кінцевий строк обрання представників для участі у 

рейтинговому  голосуванні. 

              6. Конкурс провести з урахуванням карантинних обмежень (послаблень) 

та рекомендацій, які будуть діяти на цей час. 

             7. Відділу документообігу довести цей наказ до ВСП «Сєвєродонецький 

політехнічний фаховий коледж СНУ ім. В. Даля» та членів наглядової ради 

СНУ ім. В. Даля. 

                 8.   Контроль   за    виконанням   цього  наказу   покласти    на   першого 

проректора Марченка Д.М. 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 

 

 



 3 

 
 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

 
 

                        О Г О Л О Ш У Є     К О Н К У Р С 
                 

на заміщення  вакантної посади 

директора відокремленого структурного підрозділу 

«Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж  

СНУ ім. В. Даля» 
 

 

Вимоги до претендентів:  громадянство України; ступінь магістра; стаж 

педагогічної або науково-педагогічної роботи  - не менш 5 років. 

Не можуть бути допущені до конкурсу особи: які визнані судом недієздатними 

або з обмеженою дієздатністю, мають судимість, позбавлені права обіймати 

відповідні посади,  визнані винними у корупційних правопорушеннях та 

піддавалися адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією 

правопорушення; не пройшли спеціальної перевірки або не надали згоди на її 

проведення. 

Строк подання документів для участі у конкурсі: по 26.10.2021.                    

Документи приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк,  Центральний 

проспект, 59-а,  відділ кадрів, кімната 221.    

Довідки за телефоном (0645) 70-24-77. Адреса електронної пошти університету 

<uni@snu.edu.ua> 

Дата рейтингового голосування – 24.11.2021. 

 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ СНУ ім. В. ДАЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


