
1 ІОДІJ[ЬСhКИЙ )lf-:P)l(Л[3] ІИЙ ЛІ ·rлr1ІО-т1:х111 ЧНИЙ УНШЕРСИТІ-:Т 

НЛКЛ3 

!\І. Кам'яІІСІlІ)-1 ]олі;ІІ>СІ)КИЙ 

Про оголо1_1_1енш1 конкурсного 
Bi,'tUOpy fl3 ІЮСа_ l)' 
ВСІ І <<Сняп111сr>киі:� 
коледж: l 1ЛЛТУ » 

.'Utpci-;-тopa 
сj)а,ови й 

Вілr1ові_,1110 .ю ст. 34 Закону України «І !ро в1111tу осв1ту», ст. 42 :Закону 
України «І Іро фа,ову 11срс:ши11tу освіту». 11а1,::1�у \.1іністсрства скніти і 11ауки 
України ві,t 23.02.2021 р. N�25 I «Деякі 11ита1111я рсалі1а11ії етапі 42 Закону 
України <<1 lpo фа.,01sу r1срс.�ви111у освіту», Статуту І !опі;11>ського держав1ю1·0 
аграрно-тс,11іч1101 о у11івсрситсту, 1 мстою 11а.1с>1,11оп) ·1абс:нrсчен1-1я конкурсного 
відбору директора BCl І «С11ятинс1>ю1й фахов11і1 колслж ГІопільсько1·0 
лержав11ого аграр110-тсх 11 і чного уні верситсту», І Іо.їожсння про ко11 курсн и й 
відбір на гюсалу :1ирспора закладу фахової r1cpc:t нилюї освіти ІІ011ільс1>кого 
лсржаm1010 аrт)ар1ю-тех11іч11ого університету (:La.11i - Іlоложсння),

НАКЛ3У10: 

І. Оu).ІОсиги ко11 курсн и й нілбір на I юес.,_ lY _ tи ректора І3і;юкрем.:1с1 ю1 о 
структурно, о r1i:lpm:ti.1y «С11ят1111с1�кий фа'\овиіі ко.'1с:lж] !ЛАТУ». 

' Рс1іп1111·01н: 1 t1.1осува11ш1 11ровссп1 I9.ІІ.2021 р.
3. Bi.J,ti;1� 1,з:Lр1в �.-tійснити 11риі:ю:\,1 .l(J О 1. 11.202 І року

локумс11ті R ві,1t r 1ре'тс11лс11ті ,з на їх відп0Rіл11 іст,) нимогаt--.1, r1ередбаченим Закону 
України <<11ро фа,оRу 11ередRи11tу освіту» та в11ссл-1 ка11;1илатури 11рстс11,.:1снтіR R 
І О-лен11ий тер!\1ін 1rіс1я 1акі11чення 1трийому до1-::учс11тів ;ro 11.11.2021 року .'JO 
Ві,1юкремJ1е1юr·о с1 руктур11оr·о 11ілро:тіпу <<С11яп1нський. фаховий К()jІСЛЖ 
І l)U\TY». 

4. Директору Ві:юкрем;1е11ого структур1ю1·0 11і.11роні:1у «С11я1и11с1>киі-1

фаховиі;і ко.1с_"[іt, J'l)l/\TY» ор, ані·�увати 11ровс_'lс111151 Г\011курснот вілоору -�1·і_що 
3 вимо1·ами статті -+2 �с1КОІІ) Украї11и ,<! Іро фсl.'\ОВУ І!СрС,JRИІІLУ ОСІЗІТ)». 
[Іо.їОЖСІІІ!51 11ро І<()ІІІ,урс1111і:1 ві,11Gір на 1а\-ІЇІІLСІІІІЯ IIOCl,"lИ :tирсктора фа'>ОІЮІ()

ко:1с:1>ку ! 10.1і.1 ьсhКОП) .tсржавного а1·рар110-тс, 111 ч ного ун r верситсту та 

r101·0_,[ІПІ! І 1срсо113. ! І)! І Іі іі С 1,_:1;1, l орпш і·за1 ti Й І ІОІ О і,()\! ІТСЛ 

a,J\1i ністра1 tісю У 11 і 1н:рс111 сту. 

виборч о·,· КО\-11с11 -� 



5. Ро1\1 ісгип1 nпJ.ю111с11 ІІ5і r1po ко111,урс111-1 іі Ri.lui р 11а I юса:1у директnра

Ві:10кре;--,1_1е1ю1·0 стру1,турноп) r1ідро:щі.1у «С115п1111сью1й фаховий І\О.'ІСдЖ

ПЛАТУ» на офі I ti іі I ІО"-·1У сайті ГІодільс1)коr·n .'tсржан1юr·о аграрно-техн I чноr·о 

ун I всрситсту. 

6. Д11рс�-;тор) [3і:юкре\1:1е1101·0 структур1101·0 11ідро оз.:tілу «Сняти1ю,�-;ий 

фаховий коледж 1 UlЛTY » створити на офі ній1 ІО\11у веб-сайті закладу сторінку 

<<Конкурсний віпбір на гюсаду директора» -� гюдалг )шим розміщенням на ній 

інформа11ії 1.1ю;ю Rcix етаг1ів конкурснот ні;1бору. 

7. ГІn -шк, 11чен1110 конкурснот ві.tбnр: , ,а · 1тосалу .:tирсктора 

В і.zюкрем.1сно1·0 СІ руктур1 !ОГО підро3;tі.1у «С ШІПІІІСЬКИ Й фахови �і КО.'ІС,Л·К 

ПЛАТУ» r1ровссти с11е1tіа.%ну г1сревірку віл1ю1зін1ю .'lO Положення. 

8. Контрот) ·ia Rи�-;011а� 1ня1,1 накюу ·за;1и111с1.10 ·.j3 собою.


