
 
 
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 липня 2021 року                                                                                        №173 

 

Про внесення змін до складу конкурсної 
комісії для проведення конкурсу 

на посаду керівника  
Малоключівської гімназії 
Печеніжинської селищної ради 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти Печеніжинської селищної ради, 
затвердженого рішенням Печеніжинської селищної ради від 19.02.2021р. №232-

4/2021 (із змінами, внесеними рішенням Печеніжинської селищної ради від 
25.06.2021 року №405-6/2021), рішення виконавчого комітету Печеніжинскої 
селищної ради від 27.04.2021 №108 «Про затвердження складу конкурсної 
комісії для проведення конкурсу на посаду керівника Малоключівської гімназії 
Печеніжинської селищної ради», з метою забезпечення організації проведення 
конкурсу на посаду керівника Малоключівської гімназії Печеніжинської 
селищної ради, виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду керівника Малоключівської гімназії Печеніжинської селищної ради 

(Додаток 1). 
2. Конкурсній комісії забезпечити роботу відповідно до Положення про 

конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Печеніжинської 
селищної ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
селищної ради Олександру Дудінчук. 
 

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 

від 13.07.2021 №173 

 

Склад конкурсної комісії 
для проведення конкурсу на посаду керівника 

Малоключівської гімназії Печеніжинської селищної ради 

 

Яворський 

Михайло Тарасович 

 

- 

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради, голова комісії 
Котів 

Іван Миколайович 

 

- 

 

член постійної комісії з питань освіти, культури, 
молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення Печеніжинської 
селищної ради, заступник голови комісії 

Дудінчук 

Олександра Василівна 

 

- 

 

секретар Печеніжинської селищної ради, секретар 
комісії 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 
Бакай 

Олена Василівна 

 

- 

 

голова Коломийської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки України 

Гордійчук  
Роман Михайлович 

 

- 

 

заступник голови Коломийської районної 
організації профспілки працівників освіти і науки 
України 

Дмитренко  
Ірина Володимирівна 

 

- 

 

член президії Коломийської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки України 

Стадник Світлана 
Степанівна 

 

- 

 

начальник відділу розвитку соціальної сфери 
управління соціально-економічного розвитку 
Коломийської районної державної адміністрації 

Ільків Євгенія 
Юріївна 

 

- 

 

головний спеціаліст відділу розвитку соціальної 
сфери управління соціально-економічного розвитку 
Коломийської районної державної адміністрації 

 

 


