
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

одинадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 червня 2021 року                         Деражня                                              № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

   Про внесення змін до Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу загальної середньої  

освіти комунальної форми власності, затвердженого  

рішенням шостої сесії Деражнянської міської ради  

восьмого скликання від 25.02.2021 року № 9    

 

   На підставі підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 №291 «Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої освіти» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 

454/31906,   відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України від 20 

травня 2020 року № 1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу  на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та з метою відкритості, 

прозорості  та об’єктивності визначення процедури проведення конкурсів на 

посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми 

власності  міська рада,   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести  зміни до Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти  комунальної форми власності, затвердженого 

рішенням шостої сесії Деражнянської міської ради восьмого  скликання від 

25.02.2021 року № 9, а саме: 

1) пункт 9 викласти в такій редакції: 

«9. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, 

до складу якої на паритетних засадах входять представники: 

засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного 

представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи 

від однієї фракції чи групи); 

 

 

 



відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні 

службовці); 

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників 

закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної 

(міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також 

експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).»  

2) Пункт 14, 15, 16, 17, 18 виключити, в зв’язку із цим пункти 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29 ,30, 31, 32 ,33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44, 45, 

46 , 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 вважати пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ,30, 31, 32 ,33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46 , 47, 48.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину Сидорук та на та постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення. 

                                        

 

 

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК          
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