
Проект рішення 

 

 

Від _______2018 р.         № 1340 

 

Про внесення змін  

до Положення про конкурс  

на посаду керівника  

комунального закладу  

загальної середньої освіти  

міста Бурштина  

 

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 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 р. № 291, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906, міська 

рада вирішила: 

 

 

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

загальної середньої освіти міста Бурштина, затвердженого рішенням міської ради від 

22.06.2018 р. № 05/55-18 (далі – Положення), зокрема: 

1.1. Пункт 8 Положення викласти в такій редакції:  

«Для проведення конкурсу затверджується персональний склад конкурсної комісії з рівною 

кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню 

освіту» (представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів 

(вихованців) закладу загальної середньої освіти, та громадського об’єднання керівників закладів 

загальної середньої освіти міста). До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть 

залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти. 

Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням засновника. 

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб. Конкурсна комісія є 

повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. 

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми 

членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті міської ради  впродовж одного 

робочого дім з дня проведення засідання конкурсної комісії. 

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, 

недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність 

конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його 

представників. 

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, визнана в установленому законом 

порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, особа, яка має судимість, або на яку 

протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка 

може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»». 

1.2. Затвердити перелік питання на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти 

(Додаток 1 до Положення). 



1.3. Затвердити зразок ситуаційного завдання (додаток 2 до Положення). 

1.4. Затвердити критерії оцінювання завдань (додаток 3 до Положення) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з гуманітарної 

політики І.Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки _______________ І.Томин 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 


