
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

від  13 вересня 2018 року                                                                   № 256-гр 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про зміни до розпорядження голови обласної  

ради від 26 червня 2018 р. № 181-гр  

“Про затвердження Положення про  

конкурс на посаду керівника  комунального  

закладу загальної середньої освіти  

спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ і міст області" 

     

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 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”, рішень Кіровоградської обласної ради від 29 вересня             
2006 року № 61 “Про управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області” (зі змінами та 
доповненнями) та від 27 січня 2015 року № 706 “Про затвердження 
положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад, 
укладення контрактів з керівниками комунальних підприємств, закладів, 
установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і 
міст Кіровоградської області”, протоколу засідання конкурсної комісії з 
проведення конкурсу  на зайняття посади керівника   Новомиргородської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІI ступенів 
Кіровоградської обласної ради від 11 вересня 2018 року: 

 1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 26 червня 

2018 р. № 181-гр “Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника  комунального закладу загальної середньої освіти спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст області",  а саме: 

другий абзац пункту 15 додатку 1 до розпорядження голови обласної 

ради від 26 червня 2018 року № 181-гр “Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області" 

доповнити  реченням: “У разі участі у конкурсі одного кандидата — рейтинг 

не визначається та переможцем конкурсу оголошується даний кандидат за 



умови позитивного оцінювання (1-2 бали) за результатами  презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та 

співбесіди кандидата з членами конкурсної комісії.” 

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  

Голова обласної ради                                                           О.Чорноіваненко
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