
 
       УКРАЇНА 

           ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                      ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                         

   ХХІІ          СЕСІЯ             VІІІ   СКЛИКАННЯ      

        

       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я    

 

Від 09 листопада 2021 року              № 946  -VІІІ 
 

Про призначення  на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти Донецької 

селищної ради  Ізюмського району Харківської області - директора Андріївського ліцею 

№ 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області 
          

 Згідно з Поданням комісії з проведення конкурсу на  посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області  № 02-26/ 

4247 від 29.10.2021 р, в якому за результатами  конкурсу, переможцем визначено Чаговець 

Світлану Вікторівну, Протоколом № 2 від 28.10.2021 р., Протоколом № 1 від 22.10.2021 року  

засідання  конкурсної комісії   для проведення конкурсу на зайняття посади  керівника закладу 

загальної середньої освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області; 

відповідно до рішення ХІV  сесії Донецької селищної ради  VІІІ скликання від 18 травня 2021 

№ 427 –VІІІ «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника  закладу загальної 

середньої освіти Донецької селищної ради», рішення ХІХ  сесії Донецької селищної ради  VІІІ 

скликання від   16 вересня 2021 № 739 –VІІІ «Про проведення конкурсу на посаду керівника  

закладу загальної середньої освіти Донецької селищної ради та формування конкурсної комісії» 

та розпорядження Донецького селищного голови № 280/02-30 від 25.10.2021 р. «Про 

перенесення конкурсу на заміщення посади директора Андріївського ліцею № 2 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської області»; керуючись  Законом України «Про 

освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту»,  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Донецька селищна рада  

 

     В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Ухвалити рішення  Протоколу № 2 від 28.10.2021 р. засідання конкурсної комісії   для 

проведення конкурсу на зайняття посади  керівника закладу загальної середньої освіти 

Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області . 

 

2. Призначити  на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Донецької селищної ради  

Ізюмського району Харківської області  директора Андріївського ліцею № 2 Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської області  - Чаговець Світлану Вікторівну, яку,  за 

результатами конкурсу, визнано переможцем на зайняття даної посади.  

 

3.  Чаговець Світлані Вікторівні приступити до виконання обов’язків  директора Андріївського 

ліцею № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області   у строки, 

визначені чинним законодавством України. 



4. Донецькій селищній раді в особі селищного голови  Наздрачова Анатолія Петровича 

укласти Контракт з директором Андріївського ліцею № 2 Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області Чаговець Світланою Вікторівною строком                          

на 2 (два) роки з 10 листопада 2021 року по 09 листопада 2023 року.  

 

5. Встановити умови оплати праці  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 

і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови 

і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти і науки 

України  від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  

та згідно з чинним законодавством. 

 

6. Визнати  відділ освіти Донецької селищної ради (начальник - Тетяна ШЕЛЕСТ) 

координатором у виконанні даного рішення. 

 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на   

- постійну комісію з питань законності,  правопорядку,  регламенту,  депутатської 

діяльності,  етики та зв’язків з територіальними громадами (голова комісії — депутат 

Сергій ЄРШОВ );  

-  постійну комісію з охорони здоров'я,  освіти,  культури,  молоді,  спорту,  соціального 

захисту населення та праці (голова комісії - депутат Микола СЕРЕДА). 

 

Донецький селищний голова    Анатолій НАЗДРАЧОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


