
УКРАЇНА 

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 7 травня 2021 року № 955 

Про створення комісії для проведення 
конкурсу на заміщення вакантної 
посади керівника Комунального закладу 
«Одноробівський ліцей» 
Золочівської селищної ради 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішення VIII сесії 
Золочівської селищної ради VIII скликання від 10 липня 2018 року «Про 
затвердження Положення про конкурс на посаду керівника Комунального 
закладу загальної середньої освіти Золочівської селищної ради» № 1192 (зі 
змінами, внесеними рішенням ХХУ сесії Золочівської селищної ради VIII 
скликання від 25 травня 2020 року № 4975 ), селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Створити комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади керівника Комунального закладу «Одноробівський ліцей» 
Золочівської селищної ради. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
заміщення вакантної посади керівника комунального закладу 
«Одноробівський ліцей» Золочівської селищної ради, що додається. 

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника 
Комунального закладу «Одноробівський ліцей» Золочівської селищної ради з 
11 травня 2021 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з гуманітарних, питань охорони здоров'я, зв'язків з громадськими 
організаціями, торгівлі, прав людини, депутатської діяльності, протидії та 
запобігання корупції, етики та регламенту (І.В.Галицька). 

Золочівський селищний голова . ґ \ В.М.Коваленко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення VIII сесії 
Золочівської селищної ради 
VIII скликання 
від 07 травня 2021 року № 

СКЛАД 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади керівника комунального закладу «Одноробівський ліцей» 
Золочівської селищної ради 

1. ЗАШАЛОВСЬКА 
Наталія Володимирівна 

2. НАГОВІЦИНА 
Валентина Олександрівна 

3. ГОНЧАРЕНКО 
Людмила Петрівна 

4. БОРОХ 
Юлія Юріївна 

5. ГАЛИЦЬКА 
Ірина Вікторівна 

6. ПУНІНА 
Оксана Іванівна 

7. ТКАЧЕНКО 
Вікторія Вікторівна 

8. ФЕДОРОВА 
Валентина Миколаївна 

9. ШИРОКОВА 
Любов Борисівна 

Секретар селищної ради 

заступник Золочівського селищного 
голови, голова конкурсної комісії 

начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Золочівської селищної ради, 
заступник голови комісії 

спеціаліст з кадрових питань відділу 
освіти, молоді та спорту Золочівської 
селищної ради, секретар 
головний спеціаліст відділу освіти, молоді 
та спорту Золочівської селищної ради, 
член комісії 
депутат Золочівської селищної ради, член 
комісії 

староста Одноробівського 
старостинського округу Золочівської 
селищної ради, член комісії 
голова Золочівської районної 
профспілкової організації працівників 
освіти та науки, член комісії 

директор комунального закладу 
«Золочівський ліцей № 1» Золочівської 
селищної ради, член комісії 

заступник начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Золочівської селищної 
ради, член комісії 

В.А.Садовий 
о І їГіДіг 

ОРИГІНАЛОМ 


