
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

06.04.2018                                                                                              № 61 
 

Про комісію з конкурсного відбору 

кандидатур на заміщення вакантної посади 

директора Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про освіту“, рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 25.10.2017 № 271 „Про Порядок призначення 

керівників опорних закладів та закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради Полтавської області“, у зв’язку із наявною 

вакантною посадою директора Пирятинського загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області: 

1. Утворити комісію з конкурсного відбору кандидатур на заміщення 

вакантної посади директора Пирятинської  загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області у складі, що 

додається. 

2. Провести конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора 

Пирятинської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області з 16 по 25 квітня 2018 року. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 31.10.2017 № 133 ,,Про конкурс на заміщення вакантної посади директора 

Пирятинського ліцею“. 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО  

         Розпорядження 

         міського голови 

         06.04.2018  № 61 

 

 

Склад комісії з конкурсного відбору 

 кандидатур на заміщення вакантної посади директора Пирятинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

  

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова Комісії  

   

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту, заступник голови Комісії  

   

Коваленко  

Тамара Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, секретар Комісії  

   

члени Комісії: 

 

Бабич  

Галина Михайлівна 

-  голова профспілкового комітету 

Пирятинської  загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради 

Полтавської області (за згодою) 

 

Бодак  

Ніна Петрівна 

 

 

- 

 

 

 

заступник директора з навчально - виховної 

роботи Пирятинської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

 

Ільченко  

Тарас Миколайович 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому Пирятинської міської 

ради 

 

Кеда  

Світлана Юріївна  

 

- начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 

 

Клітко 

Ніна Вікторівна 

- член виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 



 

Синякова  

Тетяна Анатоліївна 

- голова батьківського комітету Пирятинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської 

області (за згодою) 

 

Трубіцина  

Світлана Володимирівна  

 

- 

 

 

голова ради Пирятинської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської 

ради Полтавської області  (за згодою) 

   

 

 

Секретар міської ради                                                       Т.Г.Чайка 
 


