
  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання  

 Шістдесят сьомої  сесії             

 

23.04.2019 р.                                      Летичів                                    № 50  
 
 

Про  внесення змін до Порядку призначення і 

звільнення з посад керівників підприємстві, 

установ закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної 

ради і Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти 

 

        Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25, ст. 26 Закону України «Про освіту»,  ст 26 Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  п.2 ст 1.4.3. Статут Летичівської селищної 

територіальної громади, з метою забезпечення прозорої кадрової політики та 

запровадження єдиного підходу при підборі претендентів на посади 

керівників закладів загальної середньої освіти, селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення 35 сесії Летичівської селищної  ради від 

31.08.2017 р. №21 «Про затвердження Порядку призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, а саме: 

- пункт 2.1. викласти у редакції  

«Керівники призначаються на посаду сесією Летичівської селищної ради на її 

пленарних засіданнях, шляхом прийняття рішень». 

- доповнити пункт 2.3 новим абзацом такого змісту: 

«Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, 

призначаються на посаду та звільняються з посади сесією селищної ради на її 

пленарних засіданнях шляхом прийняття рішень».  

 

2. Внести зміни до рішення 55 сесії Летичівської селищної ради від 

30.08.2018 р. №14 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти», а саме: 

- виключити пункт 2 рішення; 



- внести зміни до пункту 6 Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти, виклавши його у редакції: 

«Для проведення конкурсного відбору голова селищної ради утворює 

конкурсну комісію, до складу якої включаються представники селищної ради 

(2 чоловіка), профільної постійної комісії ради з питань освіти (2 чоловіка), 

трудового колективу закладу (2 чоловіка), громадського об’єднання батьків 

учнів (вихованців) закладу освіти (2 чоловіка) та громадського об’єднання 

керівників закладів освіти селищної ради (2 чоловіка). До участі у роботі 

комісії з правом до радчого голосу можуть бути залучені представники інших 

громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. заступника голови 

селищної ради Мазуркова А.А. та постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (голова комісії 

Варченко М.Л.). 

 

 

Селищний голова     І.Тисячний 

 
 
 


