
УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
_______ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______
пр-кт Т.Ш евченка, 15, м. Скалат, Тернопільська обл., 47851, 

Код ЄДРПОУ 40518321 e-m ail:osvita@ skalatm r.gov.ua

НАКАЗ

Про внесення змін до 

наказу №14-од від 01.02.2021 р.

«Про оголошення конкурсу

на заміщення вакантних посад

директорів Магдалівської ЗОШІ-ІІІ ступенів,

Новосілківської ЗОНІ І-ІІ ступенів,

Полу попівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Скалатської міської ради Тернопільської області»

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про освіту», статей 38, 39 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс 

на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

Скалатської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 04.08.2020 

№ 3287, враховуючи наявність вакантної посади директорів комунальних 

закладів «М агдалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. родини 

Голоядів», « Полупанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», 

«Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів » Скалатської міської 

ради Тернопільської області 

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у пункт 4.3 (Графік конкурсного відбору . Додаток 3).

2. Конкурсній комісії протягом 5 робочих днів ( з 4.03.21р. по 11.03.21 р.) 

розглянути документи претендентів на вакантні посади та оголосити рішення 

про визначення кандидатів на посаду директорів ЗЗСО.

3.Затвердити персональнийукдад конкурсних комісій (Додаток 1).

від 18 лютого 2021 р. м. Скалат № 27 - од

Начальник відділ 

Скалатської місь
Віктор К атрусяк

Тетяна ДОБЕНЬКА

mailto:osvita@skalatmr.gov.ua


Д одаток  1

до  н аказу  № 2 7 -о д

від  18 лю того  2021 р.

1. Добенька Тетяна Павлівна -  начальник відділу освіти Скалатської міської 

ради , голова конкурсної комісії;

2. Савончак Петро Васильович -  голова Скалатської міської ради;

3. Білінська Любов Петрівна -  головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області.

4. Скібньовський Андрій Тарасович -  голова комісії з питань освіти 

Скалатської міської ради , директор Староскалатської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, 

представник громадського об'єднання керівників закладів освіти ;

5. Пашкевич Дмитро Романович -  член комісії з питань освіти Скалатської 

міської ради;

6. Катрусяк Віктор М ихайлович -  головний спеціаліст відділу освіти 

Скалатської міської ради .

7. Кіляровська Наталія М ихайлівна -  методист по кадровій роботі відділу

Персональний склад конкурсної комісії

для проведення конкурсного відбору у Полупанівській ЗОШ І-ІІ ст.

освіти.



1. Добенька Тетяна Павлівна -  начальник відділу освіти Скалатської міської 

ради , голова конкурсної комісії;

2. Савончак Петро Васильович -  голова Скалатської міської ради;

3. Ручаковський Андрій М ихайлович -  завідувач сектору інформаційно- 

організаційної роботи управління Державної служби якості освіти у 

Тернопільській області;

4. Скібньовський Андрій Т ар асо ви ч - голова комісії з питань освіти 

Скалатської міської ради , директор Староскалатської ЗОНІ І-ІІІ ступенів, 

представник громадського об'єднання керівників закладів освіти ;

5. Пашкевич Дмитро Романович -  член комісії з питань освіти Скалатської 

міської ради;

6. Катрусяк Віктор М ихайлович -  головний спеціаліст відділу освіти 

Скалатської міської ради .

7. Кіляровська Наталія М ихайлівна -  методист по кадровій роботі відділу

Д о д ато к  1

до  н аказу  № 27-од

в ід  18 лю того  2021 р.

Персональний склад конкурсної комісії

для проведення конкурсного відбору у Магдалівській загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів ім. родини Голоядів

освіти.



Д одаток  1

до наказу  № 27-од

від  18 лю того  2021 р.

1. Добенька Тетяна Павлівна -  начальник відділу освіти Скалатської міської 

ради , голова конкурсної комісії;

2. Савончак Петро Васильович -  голова Скалатської міської ради;

3. Волощук Наталія Іванівна — начальник відділу інституційного аудиту 

управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області;

4. Скібньовський Андрій Т арасович— голова комісії з питань освіти 

Скалатської міської ради , директор Староскалатської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, 

представник громадського об'єднання керівників закладів освіти ;

5. Пашкевич Дмитро Романович -  член комісії з питань освіти Скалатської 

міської ради;

6. Катрусяк Віктор М ихайлович — головний спеціаліст відділу освіти 

Скалатської м іської ради .

7. Кіляровська Наталія М ихайлівна — методист по кадровій роботі відділу

Персональний склад конкурсної комісії

для проведення конкурсного відбору у Новосілківській загальноосвітній

школі І-ІІ ступенів

освіти.



Д одаток З

до наказу  № 27-од

від  18 лю того  2021р.

Графік
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад

директорів ЗЗСО

№

з/п
Назва

ЗЗСО та ЗДО
Терміни проведення Примітка

1 Полупанівка ЗОНІ І-ІІ ст.
12 -  березня 2021 р.

2 М агдалівська ЗОНІ І-ІІІ ст.
15 -  березня 2021 р.

3 Новосілківська ЗОНІ І-ІІ ст.
16 -  березня 2021 р.


