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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
25
’’
12
2015 р.

№
325


          Про внесення  змін  в   розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  16  липня 2012  року  № 270  “Про відбір претендентів для навчання у Вінницькому Національному  медичному університеті ім. М.І. Пирогова”

          Відповідно до ст.6, п.9 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”  та  у зв’язку  з кадровими змінами : 

1. Склад комісії для проведення конкурсного відбору претендентів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова викласти в слідкуючій редакції. (додається)

2. Положення про районну комісію для проведення конкурсного відбору претендентів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова за рахунок коштів районного бюджету викласти в слідуючій редакції:(додається).
3. Контроль за  виконанням  цього розпорядження  залишаю за собою.



Голова районної
державної адміністрації                                                  С. Пустовий

                              А. Ланецький
                              О. Атаманенко
                               Н. Никитюк
                               О. Беседа
                               О. Тимофієва




                             С. Снігур ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження голови райдержадміністрації від 
   25.12.2015 р. № 325

Склад комісії для проведення конкурсного відбору претендентів на навчання у Вінницькому Національному медичного університеті ім. М.І. Пирогова.


Пустовий Сергій Михайлович
голова районної державної адміністрації, співголова комісії
Пяніщук Сергій Вікторович
голова районної ради, співголова комісії
Ланецький Анатолій Іванович
начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, секретар комісії
Беседа Ольга Віталівна
Заступник голови районної держадміністрації, член комісії
Тимофієва Ольга Георгіївна
керівник апарату районної державної адміністрації, член комісії
Мартинюк Станіслав Миколайович
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, член комісії
Деменчук Галина Василівна
заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації, член комісії
Котенко Олена Миколаївна
директор районного центру зайнятості, член комісії (за згодою)
Решетник Ніна Олександрівна
заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації, член комісії
Могила Сергій Миколайович
головний лікар КЗ «Чечельницька ЦРЛ», член комісії (за згодою)
Коваль Віктор Аврамович
головний лікар КЗ «Чечельницький ЦПМСД», член комісії (за згодою)








ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження голови      райдержадміністрації 
від 25.12.2015 р. № 325
   

Положення про районну комісію для проведення конкурсного відбору претендентів на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова за рахунок коштів районного бюджету.
Комісія у своїй роботі керується Законом про вищу освіту України, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту України та цим Положенням.

1. Комісія забезпечує організацію та проведення конкурсного відбору претендентів  на навчання у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова за рахунок коштів районного бюджету.

У Процесі роботи Комісія забезпечує реалізацію таких функцій:
 - розміщення оголошення про конкурсний відбір в ефірі «ЛАДА-радіо».   
- прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі чи відмови;
 - організація та проведення конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства.

 2. Комісія має право:
 - за наявності підстав відхиляти заяви претендентів на участь у конкурсному відборі;
 - у разі потреби залучати до роботи Комісії представників різних структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, районних установ та організацій;
- при  приблизно рівній  якості знань перевагу надавати кандидатам - дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з неповних сімей та дітям з сільської місцевості. 

 3. Комісія зобов’язана:
 - організувати проведення процедури конкурсного відбору у відповідності до цього Порядку;
 - забезпечувати рівні умови для всіх претендентів, які беруть участь у конкурсному відборі;
-  у разі наявності серед претендентів на навчання близьких родичів членів комісії, позбавляти таких членів права голосу при прийнятті рішення на конкретному засіданні комісії;
-  проводити співбесіду з усіма  кандидатами; 
- за результатами розгляду зазначених документів та визначення переможців Конкурсу  вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, голові районної ради, керівнику закладу охорони здоров’я  про доцільність оплати їх навчання  у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова за рахунок коштів районного бюджету, до яких входять :
-  лист-рекомендація за підписом  співголів  Комісії;
-  витяг з протоколу засідання Комісії; 
-  копії документів.
 - головному лікарю двічі на рік (по завершенню навчальної сесії) надавати комісії звіт про ефективність використання коштів на оплату навчання студента з підтверджуючими документами.
4. Протокол комісії веде її секретар;

5. Рішення конкурсної комісії видається конкурсантам, голові районної державної адміністрації, голові районної ради, керівнику закладу охорони здоров’я протягом 3-х робочих днів з  дати проведення конкурсного відбору, для підписання договору про оплату навчання.


