
 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 

 

  ___________2020 року                                                                             м.Вижниця                                                        

 

Про затвердження нової редакції  

Положення про порядок проведення 

конкурсу, призначення на посаду та 

звільнення із займаної посади 

керівників закладів загальної середньої 

освіти спільної  власності  

територіальних громад сіл, селища,міст 

Вижницького району 

     Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», статтею 39 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до Типового 

положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.03.2018 року №291, розглянувши клопотання Вижницької 

районної державної адміністрації від 01.07.2020 року № 01.34 – 784, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій, постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсу, призначення 

на посаду та звільнення із займаної посади керівників закладів загальної 

середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницього району (рішення ХXV сесії VII  скликання Вижницької 

районної ради від 18.11.2018 року №114-25/18), затвердивши його в новій 

редакції, що додається. 



2. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації при вирішенні 

питань, пов’язаних із проведенням конкурсу, призначенням на посаду та 

звільненням із займаної посади керівників закладів загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

Вижницького району, керуватись цим Положенням 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Юрій НИКИФОРЯК) 

та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту(Олег 

САЩУК). 

 

Голова районної ради                                                           Михайло АНДРЮК 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

В.о.начальника відділу освіти 

Вижницької райдержадміністрації                                     Ганна ГРИНЧУК 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради                                       Сергій ВІРСТА 

Керуючий справами районної ради                                   Георгій ІВОНЯК 

Завідувачка юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради                                 Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради                                  Юрій ФЛОРА 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони 

довкілля та надзвичайних ситуацій                                   Юрій НИКИФОРЯК 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань освіти,охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту                                               Олег САЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


