
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на 

призначення директора Ліцею №17 Івано-Франківської міської ради   

Від 19 жовтня 2020 року 

 Присутні члени комісії: І.Максимчук – директор Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради, Г.Куницька – член Правління ради 

керівників закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська, 

директор Хриплинської гімназії, секретар комісії, Г.Микитюк – начальник  

управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, 

Л.Касіян – заступник начальника – начальник відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, 

М.Калинюк – голова Правління ради керівників закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, директор Ліцею №22, А.Дем’янчук – голова 

Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України. 

Порядок денний: 
1. Про обрання головуючого на засіданні конкурсної комісії. 

2. Про розгляд документів, поданих претендентами на заміщення 

вакантної посади директора Ліцею №17 Івано-Франківської міської 

ради. 

3. Про допуск до конкурсного відбору претендентів на заміщення 

вакантної посади директора Ліцею №17 Івано-Франківської міської 

ради. 

 

1. Слухали: 

 

А.Дем’янчука, члена конкурсної комісії, голову Івано-Франківської 

міської організації профспілки працівників освіти і науки України, який 

запропонував у зв’язку з відсутністю голови конкурсної комісії В.Синишина, 

обрати головуючим на засіданні конкурсної комісії І.Максимчука, директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

 

1. Ухвалили: 

 

1.1. Обрати головуючим на засіданні конкурсної комісії І.Максимчука, 

директора Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

 

 «за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

2. Слухали: 

 

І.Максимчука, головуючого на засіданні конкурсної комісії, директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, про 



відповідність документів, поданих претендентами на заміщення вакантної 

посади директора Ліцею №17 Івано-Франківської міської ради, до 

встановлених вимог, зазначених у Положенні про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого 

рішенням Івано-Франківської міської ради від 19.06.2020р. №164-41. 

 

2. Ухвалили: 

 

2.1. Допустити до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора Ліцею №17 Івано-Франківської міської ради таких претендентів: 

  

Гарасимчук Світлану Ярославівну, методиста інформаційно-методичного 

центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради,  Галас 

Зоряну Володимирівну, методиста інформаційно-методичного центру 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради,  Садкову 

Наталію Яківну учителя історії Івано-Франківського академічного ліцею-

інтернату Івано-Франківської обласної ради, Стефанишину Ларису 

Омелянівну, учителя математики Ліцею №17 Івано-Франківської міської ради: 

 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

2.2. Г.Куницькій, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендентів 

на заміщення вакантної посади директора Ліцею №17 Івано-Франківської 

міської ради про дату, час, місце та порядок іспиту на знання нормативно-

правових актів у галузі освіти. 

 

Головуючий на засіданні 

 конкурсної комісії      Ігор Максимчук 

 

Секретар конкурсної комісії     Галина Куницька 

 

Члени комісії       Галина Микитюк 

 

        Любов Касіян 

         

        Михайло Калинюк 

 

Андрій Дем’янчук 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на 

призначення директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради   

Від 19 жовтня 2020 року 

 Присутні члени комісії: І.Максимчук – директор Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради, Г.Куницька – член Правління ради 

керівників закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська, 

директор Хриплинської гімназії, секретар комісії, Г.Микитюк – начальник  

управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, 

Л.Касіян – заступник начальника – начальник відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, 

М.Калинюк – голова Правління ради керівників закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, директор Ліцею №22, А.Дем’янчук – голова 

Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України. 

Порядок денний: 
1. Про обрання головуючого на засіданні конкурсної комісії. 

2. Про розгляд документів, поданих претендентами на заміщення 

вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської 

ради. 

3. Про допуск до конкурсного відбору претендентів на заміщення 

вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської 

ради. 

 

1. Слухали: 

 

А.Дем’янчука, члена конкурсної комісії, голову Івано-Франківської 

міської організації профспілки працівників освіти і науки України, який 

запропонував у зв’язку з відсутністю голови конкурсної комісії В.Синишина, 

обрати головуючим на засіданні конкурсної комісії І.Максимчука, директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

 

1. Ухвалили: 

 

1.1. Обрати головуючим на засіданні конкурсної комісії І.Максимчука, 

директора Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

 

 «за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

2.Слухали: 

 

І.Максимчука, головуючого на засіданні конкурсної комісії, директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, про 



відповідність документів, поданих претендентами на заміщення вакантної 

посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради, до 

встановлених вимог, зазначених у Положенні про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого 

рішенням Івано-Франківської міської ради від 19.06.2020р. №164-41. 

 

2. Ухвалили: 

 

2.1. Допустити до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради таких претендентів: 

  

Лесюк Олександру Станіславівну, в.о. директора Ліцею №21 Івано-

Франківської міської ради,  Бартків Наталію Любомирівну, заступника 

директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради: 

 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

2.2. Г.Куницькій, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендентів 

на заміщення вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської 

міської ради про дату, час, місце та порядок іспиту на знання нормативно-

правових актів у галузі освіти. 

 

Головуючий на засіданні 

 конкурсної комісії      Ігор Максимчук 

 

Секретар конкурсної комісії     Галина Куницька 

 

Члени комісії       Галина Микитюк 

 

        Любов Касіян 

         

        Михайло Калинюк 

 

Андрій Дем’янчук 

 

 


