
Протокол №4 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 

директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради  

Від 03 червня 2020 року 

 Присутні члени комісії: В.Синишин – секретар міської ради, голова 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 з 

кадрової роботи Департаменту освіти та науки, секретар комісії, М.Калинюк – 

представник громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, директор Ліцею №22, Г.Косар – представник 

громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти міста 

Івано-Франківська, директор Ліцею імені Романа Шухевича, Г.Адамчук – 

представник педагогічного колективу Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-

Франківської міської ради, соціальний педагог, В.Саміло – представник 

педагогічного колективу Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської 

міської ради, учитель фізичної культури, А.Козлов – представник громадського 

об’єднання батьків учнів Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської 

міської ради, О.Храбатин – представник громадського об’єднання батьків учнів 

Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради. 

. 

Порядок денний: 

1. Про співбесіду з кандидатом на заміщення вакантної посади директора 

Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради, 

представлення ним перспективного плану розвитку закладу освіти. 

2. Про рекомендації міському голові  щодо призначення на посаду та 

укладання контракту з визначеним конкурсною комісією кандидатом 

на заміщення вакантної посади директора Ліцею №12 імені Івана 

Франка Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської міської 

ради. 

  

 1.Слухали: 

В.Синишина, голову конкурсної комісії, про порядок проведення 

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Ліцею №12 

імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради. 

 

 1.Ухвалили: 

 1.1.Провести конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора 

Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради відповідно 

до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу  

загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Івано -Франківської 

міської ради від 31.07.2018р. №248-21. 

Голосували: «за» - 11 



«проти» - 0 

«утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 1.2.Затвердити регламент проведення співбесіди з кандидатом на 

заміщення вакантної посади директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-

Франківської міської ради: 

для виступу - 10 хвилин; 

для відповіді на запитання - 5 хвилин. 

Голосували: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

1.3. Провести співбесіду з кандидатом на заміщення вакантної посади 

директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради 

Черепом А.Д. (кандидат на дану посаду Гончаренко Т.В. не склала 

письмовий іспит і не допущена до співбесіди) у формі захисту 

перспективного плану розвитку закладу освіти. 

Голосували: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

     

  1. Виступили: 

А.Череп, в.о. директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської 

міської ради. 

  2. Слухали: 

В.Синишина, голову конкурсної комісії, про результати голосування та 

рекомендації міському голові щодо укладання контракту з визначеним 

конкурсною комісією кандидатом на заміщення вакантної посади директора 

Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради. 

Результати голосування: 

Череп Андрій Дмитрович 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 2.Ухвалили: 

 2.1. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної  

посади директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради 

Черепа Андрія Дмитровича. 

 2.2. Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Івано-

Франківської міської ради від 31.07.2018р. №248-21, визнати конкурсний відбір 



на заміщення вакантної посади директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-

Франківської міської ради таким, що відбувся, та рекомендувати Департаменту 

освіти та науки вийти з пропозицією до міського голови щодо призначення на 

вакантну посаду директора Ліцею №12 імені Івана Франка Івано-Франківської 

міської ради Черепа Андрія Дмитровича та укласти з ним трудовий договір 

(контракт). 

 

Голова конкурсної комісії     Віктор Синишин 

 

Члени комісії       Олександр Левицький 

 

Ігор Шевчук 

 

        Ігор Максимчук 

 

        Любомир Тацакович 

 

Михайло Калинюк 

 

Геннадій Косар 

 

Галина Адамчук 

 

Василь Саміло 

 

Андрій Козлов 

 

Ольга Храбатин 

 


