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Р І Ш Е Н Н Я
від 07 серпня  2019 року                             №

м. Помічна

Про внесення змін до Положення
про проведення конкурсного відбору
на заміщення вакантних посад директорів
закладів загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16 квітня 2018 року за № 454/31906, враховуючи рішення міської ради
від 30.10.2018 року № 424 «Про затвердження Положення про проведення
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів закладів
загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти», керуючись статтею 26,
частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада    в и р і ш и л а:

1. Додати  до абзацу 1 пункту 13 Положення про проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти, затвердженого рішенням міської ради від
30.10.2018 року № 424 :
  … « Для проведення конкурсного відбору наказом начальника відділу освіти
не пізніше дати завершення подання учасниками документів для участі в
конкурсному відборі утворюється конкурсна комісія у кількості восьми осіб, які
мають право голосу, та секретаря конкурсної комісії, який призначається з
числа працівників відділу освіти, бере участь у засіданнях комісії без права
голосу.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути
залучені представники інших громадських об’єднань.
           До складу конкурсної комісії, крім секретаря, включаються по дві особи
від виконавчого комітету Помічнянської міської ради, від відділу освіти, від
педагогічного колективу Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи
№ 2, від батьків (осіб, які їх замінюють) учнів даної школи.

Для повноцінної роботи конкурсної комісії від кожної категорії (від



виконавчого комітету Помічнянської міської ради, відділу освіти, педагогічного
колективу і батьків (осіб, які їх замінюють) учнів) обираються по одній
резервній особі.

           Кандидатури до складу конкурсної комісії від виконавчого комітету
Помічнянської міської ради затверджуються розпорядженням міського голови.
          Кандидатури до складу конкурсної комісії від відділу освіти
затверджуються наказом начальника відділу освіти.
          Кандидатури до складу конкурсної комісії від педагогічного колективу
Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 обираються на
загальних зборах педагогічного колективу та визначаються з числа осіб, які є
членами педагогічного колективу, на посаду керівника якого проводиться
конкурсний відбір.

Рішення загальних зборів педагогічного колективу приймається закритим
голосуванням більшістю голосів від числа членів педагогічного колективу,
присутніх на загальних зборах.
           Кандидатури до складу конкурсної комісії від батьків (осіб, які їх
замінюють) обираються на загальних батьківських зборах та визначаються
виключно з числа батьків (осіб, які їх замінюють) учнів Помічнянської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2.

У голосуванні може брати участь один із батьків (осіб, які їх замінюють)
учня школи.

Рішення загальних зборів батьків (осіб, які їх замінюють) учнів
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 приймається закритим
голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на цих зборах.
          Підставою для включення до складу конкурсної комісії кандидатур,
затверджених від педагогічного колективу Помічнянської загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів школи № 2 та від батьків (осіб, які їх замінюють), є протоколи
загальних зборів педагогічного колективу Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ
ступенів школи № 2 та загальних зборів батьків (осіб, які їх замінюють) учнів
школи з долученням реєстраційних списків присутніх на зборах.
           Підставою для включення до складу конкурсної комісії кандидатур,
затверджених Помічнянською міською радою, є рішення міської ради.
           У разі необхідності до персонального складу конкурсної комісії можуть
вноситися зміни з урахуванням вимог Порядку.
           Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості,
публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів,
колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та
обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на
зайняття вакантної посади директора Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ
ступенів школи № 2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту.



Міський голова Антошик М.М.
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