
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1772 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора Закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Золотий 

ключик» Бережанської міської ради 
 

Відповідно до ч.5 ст.20 Закону України «Про освіту», на підставі п.4 

рішення Бережанської міської ради від 14.05.2020 року №1692 «Про 

затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу освіти», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора «Закладу 

дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської міської 

ради» на умовах строкового трудового договору (контракту). 

2. Затвердити склад конкурсної комісії (додається). 

3. Конкурсній комісії до 05 серпня 2020 року подати в редакцію газети 

«Бережанське віче» оголошення про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора «Закладу дошкільної освіти ясла-садок 

«Золотий ключик» Бережанської міської ради». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Петра Гончара. 

 

 

 

Міський голова               Володимир МУЗИЧКА  
 



 

Додаток   

до рішення сесії міської ради 

від 30 липня 2020 року №1772 
 

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення 

вакантної посади директора «Закладу дошкільної освіти ясла-садок 

«Золотий ключик» Бережанської міської ради» 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

-  начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, голова комісії 

ШВЕЦЬ 

Оксана Григорівна  

-  провідний спеціаліст відділу освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії:   

   

ВИДИШ  

Роксолана Ігорівна 

-  музичний керівник ЗДО «Золотий ключик» 

Бережанської міської ради 

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

-  секретар Бережанської міської ради (за 

згодою) 

ЛЕХ 

Галина Михайлівна 

-  директор ЗДО «Сонечко» Бережанської 

міської ради 

РЕДЬКО 

Сергій Валерійович 

-  юрисконсульт відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

СОЛЯР 

Олександра Іванівна 

-  голова Бережанської районної організації 

Тернопільської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою) 

ЦАПОК  

Ірина Іванівна 

-  районний педіатр КНП «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської 

районної ради (за згодою) 

ШОПА 

Галина Петрівна 

 директор Посухівського НВК «ЗНЗ 1ст.-

ДНЗ» Бережанської міської ради 

 

 

Секретар міської ради      Петро ГОНЧАР 


