
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на призначення директора 

Івано-Франківського професійного будівельного ліцею 

Від 12 вересня 2018 року 

Присутні члени комісії: О.Савчук – секретар міської ради, голова комісії; члени комісії: 

Б.Білик – заступник міського голови, О.Левицький – заступник міського голови, І.Шевчук – 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради, І.Максимчук – директор 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Л.Тацакович – головний 

спеціаліст Департаменту освіти та науки з кадрової роботи, секретар комісії,М.Продан – 

голова постійної депутатської комісії міської ради з гуманітарної політики, Р.Харук – депутат 

міської ради, Н.Поп’юк – представник трудового колективу Івано-Франківського 

професійного будівельного ліцею, заступник директора з виховної роботи, Н.Дячишин – 

фінансовий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Благо»». 

Порядок денний: 
1. Про розгляд документів, поданих претендентами на заміщення вакантної посади 

директора Івано-Франківського професійного будівельного ліцею. 

2. Про допуск до конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантної посади 

директора Івано-Франківського професійного будівельного ліцею. 

 

1. Слухали: 

О.Савчук, голову конкурсної комісії, про відповідність документів, поданих претендентом на 

заміщення вакантної посади директора Івано-Франківського професійного будівельного 

ліцею, до встановлених вимог, зазначених у Положенні проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від 21.06.2018р. №192-20. 

 

1. Ухвалили: 

1.1. З претендентом на заміщення вакантної посади директора Івано-Франківського 

професійного будівельного ліцею О.Гузар провести тестування на визначення 

конкурсною комісією психологічної готовності претендента до роботи на посаді 

керівника закладу. 

1.2. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (І.Максимчук) 

здійснити перевірку та провести детальний аналіз тестування О.Гузар, а його 

результати подати голові конкурсної комісії (до кінця дня 13.09.2018р.). 

 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

2. Слухали: 

О.Савчук, голову конкурсної комісії,  про допуск до конкурсного відбору претендента на 

заміщення вакантної посади директора Івано-Франківського професійного будівельного 

ліцею. 

2. Ухвалили: 

2.1. Допустити до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Івано-

Франківського професійного будівельного ліцею О.Гузар, в.о. директора Івано-Франківського 

професійного будівельного ліцею 

 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

2.2. Л.Тацаковичу, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендента на заміщення 

вакантної посади директора Івано-Франківського професійного будівельного ліцею О.Гузар 



про дату, час, місце та порядок захиступерспективного плану розвитку закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 

 

 Голова комісії       Оксана Савчук 

 

Секретар комісії       Любомир Тацакович 

 

Члени комісії       Богдан Білик 

 

Олександр Левицький 

 

Ігор Шевчук 

 

Ігор Максимчук 

 

Маріанна Продан 

 

Роман Харук 

 

Наталія Дячишин 

 

Наталія Поп’юк 

 


