
 

 
 

                                   МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
   БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 34 –к/тр 

 
від 18 червня 2020 року 
 
Про утворення конкурсної комісії 
з проведення конкурсу  на зайняття 
вакантної посади директора  
КЗ «Східненська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради  
Білозерського району Херсонської області»  
 

        Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про 
затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 
державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Положення про 
конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Музиківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії від 30 червня 2020 
року № 848, розглянувши протокол загальних зборів трудового колективу КЗ 
«Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області» від 24 червня 2020 року № 4,  
протокол засідання батьківського комітету школи від 24 червня 2020 року № 3, з 
метою заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної 
середньої освіти  Музиківської сільської ради: 
 

1. ЗАТВЕРДИТИ персональний склад конкурсної комісії для проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області» у складі 10 осіб за списком, що 
додається. 

2. Оприлюднити дане розпорядження та персональний склад конкурсної 
комісії на офіційних сайтах Музиківської сільської ради та  Східненської 
загальноосвітньої школи. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Сільський голова                                                                  С. ЛЕЙБЗОН 
 



                                                 Додаток 
                                                                    до розпорядження   

                                                                 сільського голови 
                                                                                      від 18.06.2020 року  №34-к/тр 

СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття 

вакантної посади керівника керівника КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 

Білозерського району Херсонської області» 
 
ПОГРІБНА                                 –   голова комісії, депутат Музиківської сільської 
Людмила Сергіївна                         ради       
                                                            
НАСОНОВА                               –   секретар комісії, начальник загального  
Жанна Жуматаєвна                         відділу Музиківської сільської ради 
 
Члени комісії:                                                                                                       
 
САЛЬНІКОВА                            –    начальник відділу освіти та гуманітарного 
Юлія Валеріївна                                розвитку Музиківської сільської ради 
 
ЛЕБІДЬ                                        –    представник батьківського комітету школи 
Олена Іванівна                              
 
БЕЗПАЛЬЧЕНКО                       –    представник батьківського комітету школи 
Світлана Миколаївна                              
 
КЛОК                                           –    член ГО «Освітня ініціатива», вчитель  
Світлана Дмитрівна                          початкових класів Музиківського ліцею 
 
КОМПАНІЧЕНКО                     –    член ГО «Освітня ініціатива», вчитель  
Ольга Іванівна                                   географії Музиківського ліцею 
 
ПОЗНЯК                                      –    депутат Музиківської сільської ради,  
Світлана Вікторівна                          директор КЗ «Східненський сільський 
                                                            будинок культури 
 
ЛИСЕНКО                                   –    заступник голови трудового колективу,  
Тетяна Володимирівна                     вчитель початкових класів Східненської                     
                                                            загальноосвітньої школи 
 
ПЕДЧЕНКО                                 –   представник трудового колективу,  
Ірина Володимирівна                       вчитель математики, інформатики  
                                                            Східненської загальноосвітньої школи 
 
 

Сільський голова                                                        С. ЛЕЙБЗОН 


