
 
Б е ре ж а н с ь к а  м іс ь к а  ра д а  

Те рн о п іл ь с ь к о ї  о б л а с ті  

VІIІ скликання 

ІІ сесія 

                                                (IІ засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 22 грудня 2020 року                    № 55  

 

Про розгляд заяв  та надання погодження  
на  заміщення вакантної посади  

директора комунальної установи  
«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської міської ради» 
за результатами конкурсу 

 

Відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних 

працівників», ст.ст. 25-26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяви – скарги конкурсантів конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Бережанської міської ради» Дворського В.Д., 

Низдропи Н.В., та Олійник Г.С., лист Відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради  від 27.11.2020року №805/01-16 щодо погодження 

кандидатури Олійник Г.С. для призначення на посаду керівника комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» за результатами проведеного конкурсного відбору, 

враховуючи  рішення сесії Бережанської міської ради від 10.09.2020 року № 1812 

«Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівника 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради» та протокол конкурсного відбору 19.11.2020р., 

керуючись висновками  постійної комісії з питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань, комісії з питань  економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 



комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики, сесія 

Бережанської міської ради  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Визнати конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради», проведений 19.11.2020року, таким, що 

проведений з порушенням Положення про проведення конкурсу на посаду 

керівника комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Бережанської міської ради», затвердженого 

рішення сесії міської ради №1812 від 10.09.2020року  та скасувати його 

результати. 

2.  Відмовити Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради у 

погодженні кандидатури Олійник Галини Степанівни на зайняття  

вакантної посади директора комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Бережанської міської ради», 

враховуючи п. 1 даного рішення. 

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Бережанської міської ради». 

4. Відповідальність за організацію та проведення  конкурсу покласти на 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

5. Призначити виконуючим обов’язки директора комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської 

міської ради»   Когут Віру Миронівну. 

6. Уповноважити Когут Віру Миронівну на проведення державної реєстрації 

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської міської ради». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань міської ради. 

 

Міський голова             Ростислав БОРТНИК 


