
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 листопада 2018 року                                                                                         № 02/63-18 

м.Бурштин 

 

Про проведення конкурсу  на посаду 

директора Бурштинської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 3  та затвердження 

складу конкурсної комісії   

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Типовогоположення  про конкурс на посаду керівника державного комунального  закладу 

загальної середньої освіти, затвердженого  наказом Міністерства  освіти і науки України 

від 28.03.2018  № 291, Положення про конкурс на посаду  керівника комунального закладу 

загальної  середньої освіти міста Бурштин, затвердженого  рішенням Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області від 22.06.2018 № 05/55-18, зі змінами,  

враховуючи  пропозиції  начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області Томин І. С. викладені в листі №816/01-16 від 09.11.2018, 

щодо  включення  до складу комісії  з проведення  конкурсу  на  заміщення вакантної 

посади директора  Бурштинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3  

делегованих представників трудового колективу  та громадського  об’єднання батьків, 

керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації  комісій з питань законності та етики, з питань гуманітарної 

політики, земельної та з питань екології, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Провести конкурс на  посаду директора Бурштинської загальноосвітньої школи               

І – ІІІ ступенів № 3. 

2. Затвердити склад   конкурсної комісії: 

від представників засновника: 

- Горват Л.І. – голова комісії (за згодою); 

- Бардашевський Р.Я.(за згодою); 

- Рик В.Л.(за згодою); 

- Драбчук О.Т.(за згодою); 

- Бублінський В.В.(за згодою). 



від представників трудового колективу: 

- Нагірняк І.Б.; 

- Каспрук С.В.; 

- Гриник Л.І. – секретар комісії; 

- Микитин О.Й.; 

- Бронецька О.О. 

від представників громадського об’єднання батьків: 

- Шевцова Н.В.; 

- Ляшеник І.І.; 

- Кадай М.С.; 

- Брега С.М.; 

- Цимбаліста О.Г. 

3. Конкурсній комісії  не пізніше 29 листопада 2018 року розмістити на офіційному 

веб - сайті Бурштинської міської ради та на офіційному веб-сайті відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради  оголошення  про проведення  конкурсу на 

заміщення вакантної посади директора Бурштинської загальноосвітньої школи                    

І – ІІІ ступенів № 3 відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову  Джуру Р.О. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                Роксолана Джура 


