
 

Протокол №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 

директора Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області 

Від 23 травня 2019 року 

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

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, Я.Олексин  – представник громадського об’єднання керівників закладів 

загальної середньої освіти міста Івано-Франківська, директор СШ №5, Г.Ткачук – 

представник Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області, учитель історії, 

О.Чопик – представник педагогічного колективу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківської області, учитель математики, Н.Подлецька – представник 

громадського об’єднання батьків учнів Івано-Франківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області, Т.Шуменкова – представник громадського об’єднання батьків учнів 

Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області. 

Порядок денний: 

1. Про розгляд документів, поданих претендентом на заміщення вакантної 

посади директора Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№21 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області. 

2. Про допуск до конкурсного відбору претендента на заміщення вакантної 

посади директора Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№21 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області. 

 

1. Слухали: 

 

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

претендентом на заміщення вакантної посади директора Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№21 Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківської області, 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. Допустити до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області претендента: 

 

Клімковську Світлану Іванівну, методиста лабораторії управління та організації 

освіти Івано-Франківського ОІППО 

 

«за» - 10 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

1.2. Л.Тацаковичу, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендента на 

заміщення вакантної посади директора Івано-Франківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №21 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області про дату, час, місце та порядок іспиту на знання нормативно-правових 

актів у галузі освіти. 

 

Голова конкурсної комісії     Оксана Савчук 

 

Секретар комісії       Любомир Тацакович 

 

Члени комісії       Ігор Шевчук 

 

        Ігор Максимчук 

         

Михайло Калинюк 

 

Ярослав Олексин 

 

Галина Ткачук 

 

Ольга Чопик 

 

Надія Подлецька 

 

Тетяна Шуменкова 

 

 


