
 
КОВЕЛЬСЬКИЙ   МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27.06.2019 р.      Ковель                                  №  174 - р 

 

Про проведення конкурсу на посади директорів закладів  загальної середньої 

освіти  м. Ковеля 

 

Відповіднодо Закону України  «Про освіту»,  Закону України «Про загальну  

середню освіту»,  рішень  Ковельської міської ради № 39/82  від  27.06.2018 

року «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти та типового контракту» та № 52/89 від 27.06.2019 

року «Про  проведення  конкурсу на посаду керівників закладів  загальної 

середньої  освіти» 
 

1. Провести  з 01 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року конкурс на посади  

директорів закладів загальної  середньої  освіти  м. Ковеля: 

 

- ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ №1 м.КОВЕЛЯ»; 

- ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7 м. КОВЕЛЯ»; 

- ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ» 

 

2. Затвердити календарний план проведення конкурсу на посади  директорів  

закладів  загальної  середньої   освіти  м. Ковеля  (додаток 1) 

 

3. Затвердити склад  комісій для  проведення конкурсу на посади  

директорів закладів загальної  середньої  освіти  (додатки2,3,4) 

 

     4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на заступника  

 міського голови  Прокопіва  І.Я. 

 

 

Міський голова                                                           О.О.Кіндер 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження  міського голови 

27.06.2019р. №174-р 

 

Календарний  план 

проведення конкурсуна посадидиректорів 

 закладів  загальної середньої освіти  м. Ковеля 

 

№ Назва заходу 

 

Терміни виконання Дата виконання 

1. Оприлюднення  оголошення про 

конкурс  

 

Наступного робочого 

дня з дня прийняття 

рішення про 

проведення конкурсу 

01.07.2019 р. 

2. Прийом  документів  претендентів 

 

від 20 до 30 

календарних днів з 

дня оприлюднення 

оголошення про 

проведення конкурсу 

з 02.07.2019 р. по  

31.07.2019 р. 

3. Перевірка документів претендентів. Упродовж п’яти 

робочих днів з дня 

завершення строку 

подання документів 

з 01.08.2019 р. по  

07.08.2019 р. 

4. Ухвалення  та  оприлюднення   рішення  

щодо  допуску  претендентів  до  участі  

в конкурсі. 

Упродовж п’яти 

робочихднів з дня 

завершення строку 

подання документів 

з  01.08.2019 р. по  

07.08.2019 р. 

5. Ознайомлення  кандидатів  із закладами  

освіти 

 

не пізніше 5 робочих 

днів до початку 

проведення 

конкурсного відбору 

з 07.08.19 р. по 

13.08.2019 р. 

6.  Проведення   конкурсу Загальна тривалість 

конкурсу не може 

перевищувати двох 

місяців з дня його 

оголошення 

з 21.08.2019 р. по 

23.08.2019р. 

7. Визначення  переможців  за 

результатами  проведеного конкурсу  та 

прийняття  рішення.   

 

протягом двох 

робочих днів після 

завершення конкурсу 

з 27.08.19 р. по 

28.08.19 р. 

8. Укладання  контракту 

 

протягом трьох 

робочих днів з дня 

визначення 

переможця конкурсу 

та прийняття рішення 

з 28.08.19 р. по 

30.08.19 р. 

 

Керуючий справами                                                                    В.Б. Бойко 

 

 



Додаток 2 

до  розпорядження  міського голови 

27.06.2019 р. №174-р 

Комісія 

з проведення конкурсу на посаду директора  
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №1 м.КОВЕЛЯ» 

 

Голова комісії: 

ПРОКОПІВ Ігор Ярославович – заступник міського голови. 

 

Заступник голови комісії: 

БИЧКОВСЬКИЙ Віктор Васильович – начальник управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

 

Секретар комісії: 

КОЛОДА Оксана Панасівна – методист з кадрових питань міського 

методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. 

 

Члени комісії: 

- ЩЕСЮК Ірина  Леонідівна, вчитель історії ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №1 м. КОВЕЛЯ», голова ради трудового 

коллективу; 

- АКУЛОВА  Лідія  Йосипівна, вчитель початкових класів ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №1 м. КОВЕЛЯ»; 

- БОЙЧУК Марія Сергіївна, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №1 м. КОВЕЛЯ»; 

- МОРОЗ Алла Олександрівна, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №1 м. КОВЕЛЯ»; 

- ВЕРЧУК Світлана Степанівна, завідувач міського методичного кабінету 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради; 

- ТКАЧУКІгор Олегович, депутат Ковельської міської ради, голова 

постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і 

фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії.   

- МІЦУРА  Юрій  Михайлович, депутат Ковельської міської ради, 

представник постійної комісії з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту 

і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії.   
 

 

 

Керуючий справами                                                                    В.Б. Бойко 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

27.06.2019 р. №174-р 

 

Комісія 

з проведення конкурсу на посаду директора  

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7 м. КОВЕЛЯ», 

 

Голова комісії: 

ПРОКОПІВ Ігор Ярославович – заступник міськогоголови. 

 

Заступник голови комісії: 

БИЧКОВСЬКИЙ Віктор Васильович – начальник управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

 

Секретаркомісії: 

КОЛОДА Оксана Панасівна – методист з кадрових питань міського 

методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. 

 

Члени комісії: 

– ШУМСЬКА Наталія Степанівна, вчитель географії ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7  м. КОВЕЛЯ»,; 

– БАДИРА Людмила Афанасіївна,  вчитель початкових класівЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7 м. КОВЕЛЯ»; 

– ЛАЗОРКІНА Алла Леонідівна, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7 м. КОВЕЛЯ»; 

- ПАСТОЩУК Світлана Георгіївна, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №7 м. КОВЕЛЯ»; 

- ВЕРЧУК Світлана Степанівна, завідувач міського методичного кабінету 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради; 

- ТКАЧУК Ігор Олегович, депутат Ковельської міської ради, голова постійної 

комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, 

соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і 

молоді та релігії.   

- МІЦУРА  Юрій  Михайлович, депутат Ковельської міської ради, представник 

постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в 

справах сім’ї і молоді та релігії; 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    В.Б. Бойко 

 



Додаток 4 

до розпорядження  міського голови 

27.06.2019р. №174-р 

 

Комісія 

з проведення конкурсу на посаду директора  

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ», 

 

Голова комісії: 

ПРОКОПІВ Ігор Ярославович – заступник міського голови. 

 

Заступник голови комісії: 

БИЧКОВСЬКИЙ Віктор Васильович – начальник управління освіти 

виконавчого комітету Ковельської міської ради. 

 

Секретар комісії: 

КОЛОДА Оксана Панасівна – методист з кадрових питань міського 

методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. 

 

Члени комісії: 

- СУХОМЛІН Оксана  Христофорівна, вчитель англійської мови ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ»; 

- ШЕРЕМЕТА Валентина Миколаївна,практичний психолог ЗАКЛАДУ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ»; 

- ЗАІКІН Василь Миколайович, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ»; 

-КУЧАБСЬКА Наталія Антонівна, представник батьківської громадськості 

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ  №11 м. КОВЕЛЯ»; 

- ВЕРЧУК Світлана Степанівна, завідувач міського методичного кабінету 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

- ТКАЧУК Ігор Олегович, депутат Ковельськоїміської ради, голова постійної 

комісії з питаньосвіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, 

соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і 

молоді та релігії; 

- МІЦУРА  Юрій  Михайлович, депутат Ковельської міської ради, представник 

постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в 

справах сім’ї і молоді та релігії.   

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    В.Б. Бойко 

 


	КОВЕЛЬСЬКИЙ   МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

