
ПРОЄКТ РІШЕННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 листопада 2022 року 

№ 2 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

визначення опорного закладу загальної середньої освіти у  Воскресенській 

селищній раді» 

  

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту, частини 6 Положення про опорний заклад освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

№532 зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

27 січня 2021 №56, керуючись статтями 25,26,59,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, у зв’язку з кадровими змінами, селищна 

рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 18 листопада 2022 року 

№2 «Про затвердження  Положення про проведення конкурсу на визначення 

опорного закладу загальної середньої освіти у Воскресенській селищній раді» 

та затвердити склад конкурсної комісії на визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти у Воскресенській селищній раді у новій редакції 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту (голова комісії 

Ольга СИВОПЛЯС). 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення селищної ради 

                                                                                                _____2022  № ______  

 

 

Склад конкурсної комісії   

на визначення опорного закладу загальної середньої освіти  

у Воскресенській селищній раді  

у новій редакції 

 

 

Людмила МАНЖУЛА  - керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету, голова конкурсної комісії  

   

Наталія ФІЛЬТАНОВИЧ   - начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту селищної ради, заступник голови 

конкурсної комісії 

   

Лілія ШТОППЕЛЬ   - головний спеціаліст відділу освіти, культури, 

молоді та спорту селищної ради,   секретар 

   

Ольга КОРЕНОВСЬКА  - спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та 

спорту селищної ради 

   

Аліна Орлова  - депутат селищної ради 

   

Ольга СИВОПЛЯС   - депутат селищної ради, голова постійної 

комісії селищної ради з питань соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, культури, 

молоді та спорту  

   

Людмила 

ЗАПОРОЖЧЕНКО  

- Т.в.о. головного бухгалтера централізованої 

бухгалтерії відділу освіти  селищної ради 

   

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 


