
 

  
Бережанська міська рада 

VIII скликання 

VIII сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШЕННЯ 

 

 

12 травня 2021 року   м. Бережани № 228 

  

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора «Шибалинської 

загальноосвітньої школи I –II ступенів 

Бережанської міської ради Тернопільської 

області» 

Відповідно до ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. 

37, ст. 38, ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст.21, ст. 

22  Кодексу законів про працю України, з урахуванням рішення Бережанської 

міської ради від 14.05.2020 року №1692 «Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти», враховуючи 

висновки комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я 

та соціальних питань, керуючись ст. 26, ст. 59 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 

«Шибалинської загальноосвітньої школи I –II ступенів Бережанської міської 

ради Тернопільської області» на умовах строкового трудового договору 

(контракту).  

2. Затвердити склад конкурсної комісії (додається).  

3. Конкурсній комісії оприлюднити на веб-сайті Бережанської міської 

ради оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора «Шибалинської загальноосвітньої школи I –II ступенів Бережанської 

міської ради Тернопільської області».  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                       Ростислав Бортник  
 

 

 

 

 



                                                                    Додаток 

                                                            до рішення сесії міської ради 

від 12 травня  2021 року№228 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення 

вакантної посади директора  

«Шибалинської ЗОШ І-ІІ ст. Бережанської міської ради» 

 

КУХАРУК 
Степан Богданович 

- заступник міського голови, голова комісії;  

ЮСЬКІВ 

Уляна Ярославівна 

- інспектор шкіл, провідний спеціаліст 

відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, 
секретар комісії; 

  Члени комісії:   
ТКАЧ 
Наталія Вагіфівна 

- головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції міської ради;  

ЗАГНІЙНА 
Ірина Василівна 

- начальник юридичного відділу міської ради; 

   ВОЛОЩУК 
   Марія Василівна 

        - директор Жуківської ЗОШ І –ІІІ ст. ім. 
Б.Лепкого Бережанської міської ради; 
 

   ПОЛЯК 

   Ольга Михайлівна 

        - директор Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ 
ступенів –ДНЗ» Бережанської міської ради; 
 

   КОЛОДКА 
   Ірина Іванівна  
 

        - вчитель Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 Бережанської міської ради, депутат 
Бережанської міської ради, голова постійної               
комісії з питань освіти, молоді і спорту, 
культури, охорони здоров’я та соціальних 
питань; 
 

СОЛЯР 

Олександра Іванівна 

 

 

 

   ЗВАРИЧ 

   Галина Василівна                                                               

- 
 
 
 
 
 

- 

голова Бережанської районної організації 

Тернопільської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки 
України; 
 
 
вчитель початкових класів Шибалинської 
ЗОШ І-ІІ ступенів; 
 

Швець Оксана 
Григорівна 

 провідний спеціаліст відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської 

ради  

Данько Галина 
Михайлівна 

 Голова батьківського комітету 

Шибалинської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

   Секретар міської ради                                                                          Ірина МИГОВИЧ 

 


