МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАКАЗ
25.10.2021

Миколаїв

№ 396

Про оголошення конкурсного відбору на посаду
директора Відокремленого структурного підрозділу
«Фаховий коледж Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського»
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурсний відбір на посаду директора ВСП «Фаховий коледж
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського».
2. Встановити термін подання документів на заміщення вакантної посади –
25.12.2021 р.
3. Встановити перелік документів, які претендентам необхідно подати для
участі у конкурсі:
• особовий листок з обліку кадрів із фотографією розміром 3х4 сантиметри;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
• довідку про наявність або відсутність судимості;
• витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж
роботи;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
• копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

• засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, у
якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника,
в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації
Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження
перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента
відповідно до зазначеного Закону;
• проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
• мотиваційний лист, складений у довільній формі.
4. Оголошення розмістити на офіційному веб-порталі університету.
5. Контроль виконання наказу покласти на першого проректора
Овчаренка А. В.

Ректор

Проєкт наказу вносить:
Начальник відділу кадрів
_________ Ірина ПОЛОСКОВА

Валерій БУДАК

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
_________ Анатолій ОВЧАРЕНКО
Проректор із науково-педагогічної роботи
_________ Олена КУЗНЕЦОВА
Керівник навчального відділу
_________ Ольга ТРОФИМИШИНА
Головний бухгалтер
_________ Ганна ТОГОЄВА
Фахівець ІІ категорії відділу правового
забезпечення
_________ Сергій ДАХ
Уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції
_________ Микола БЄЛАН

