
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 

директора Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру 

Від 12 вересня 2018 року 

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

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. Калинюк – представник громадського 

об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська, 

директор ЗШ №22,                 Г. Куницька – представник громадського об’єднання 

керівників закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська, директор 

Хриплинської ЗШ, Н. Гросул-представник педагогічного колективу Івано-Франківського 

навчально-реабілітаційного центру, учитель математики, М.Ковальська – представник 

педагогічного колективу Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру, учитель 

математики, Л.Дорошенко – представник громадського об’єднання батьків Івано-

Франківського навчально-реабілітаційного центру, О.Сав’юк – представник громадського 

об’єднання батьків Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру. 

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

директора Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру. 

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

директора Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру. 

 

1. Слухали: 

О.Савчук, голову конкурсної комісії, про відповідність документів, поданих претендентами 

на заміщення вакантної посади директора Івано-Франківського навчально-реабілітаційного 

центру, до встановлених вимог, зазначених у Положенні про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Івано-

Франківської міської ради від 31.07.2018р. №248-21. 

 

1. Ухвалили: 

1.1. Повідомити претендентів на заміщення вакантної посади директора Івано-

Франківського навчально-реабілітаційного центру, що при публічній та 

відкритій презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої освіти увагу звертати конкретно про навчально-реабілітаційний центр 

«за» - 11 

«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 політехнічного 

ліцею. 

 

2. Ухвалили: 

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

Франківського навчально-реабілітаційного центру претендентів: 

 

В.Білецьку-Маслову, учителя історії НРЦ 

 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 



 

Л.Головату, заступника директора з навчально-виховної роботи НРЦ 

 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

В.Демківа, методиста Івано-Франківського ОІППО 

 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

Г.Семенцову, методиста Івано-Франківського МЦДЮТ 

 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

Г.Шестопалову, учителя української мови та літератури НРЦ 

 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

2.2. Л.Тацаковичу, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендентівна заміщення 

вакантної посади директора Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру про 

дату, час, місце та порядок іспиту на знання нормативно-правових актів у галузі освіти. 

 

 

 Голова комісії       Оксана Савчук 

 

Секретар комісії       Любомир Тацакович 

 

Члени комісії       Олександр Левицький 

Ігор Шевчук 

 

Ігор Максимчук 

 

Михайло Калинюк 

 

Галина Куницька 

 

Наталія Гросул 

 

Марія Ковальська 

 

Л.Дорошенко 

 

О.Сав’юк». 


