
ПРОТОКОЛ №4 

Засідання Громадської ради  

 при департаменті освіти і науки  Тернопільської ОДА 

 

                                                                                                          від 28.11.2014р.  

 

   Присутні: Чорна Ірина Михайлівна, Курганнікова Тетяна Володимирівна, 

Мелимука Анна Олексіївна, Гавдида Наталія Іванівна, Гуня Іван Степанович, 

Колодій Ірина  Євгенівна, Маслій Лідія Іванівна, Моргун Юрій Михайлович, 

Назаренко Андрій Григорович, Храпцьо Роман Іванович,  Шідловська Наталія 

Володимирівна. 

 

   Запрошені: директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА 

Л.Л.Крупа 

Порядок денний : 

1.Дотримання законності у процедурі призначення директора навчального 

закладу. 

Доповідач:І.М.Чорна.  

2.Про призначення директора Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Доповідач: Ю.М.Моргун. 

3.Про призначення директора Скалатського професійного ліцею. 

 Доповідач: І.М.Чорна. 

4.Організаційні питання. 

 

     Зі вступним словом до учасників засідання звернулася Голова Громадської 

ради Чорна І.М., ознайомивши присутніх із порядком денним. 

 

   1.Слухали: про дотримання законності у процедурі призначення директора 

навчального закладу. 

Виступили:  

І.М.Чорна доповіла про особливості призначення на посаду керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. Незалежно від підпорядкування, типу 

і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу 

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи 



не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти. Призначення на посаду та 

звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього 

навчального заклад у здійснює відповідний орган управління освітою. 

 До компетенції профспілкових органів не належать функції з призначення 

керівника навчального закладу (якщо колективним договором, угодою чи 

іншим локальним нормативним актом не визначено інший порядок). Проте 

відповідно до ст. 45 Кодексу законів про працю України на вимогу виборного 

органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з 

керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує 

законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України "Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Кожні 5 років директор 

навчального закладу має проходити атестацію. Під час атестації атестаційна 

комісія визначає відповідність чи невідповідність працівника посаді, яку він 

обіймає. У  коментованому  листі МОН підкреслено: з урахуванням 

рекомендацій атестаційної комісії, керівник управління освіти видає наказ про 

призначення на посаду керівника навчального закладу (безумовно, якщо 

претендент підійшов на цю посаду). Зазначила, що у процедурі призначення 

директора комунального навчального закладу є специфіка. 

     І.М.Чорна звернулася до директора департаменту із проханням ознайомити 

членів Громадської ради із чинною нормативно-правовою базою, яка 

регламентує процедуру призначення директора навчального закладу. 

Ухвалили:  

прийняти інформацію до відома. 

2.Слухали: про призначення директора Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.  

 Виступили: 

1. Юрій Моргун, який  ознайомив присутніх із ситуацією щодо призначення 

нового директора Тернопільського обласного комунального інституту 



післядипломної педагогічної освіти. Вніс пропозицію надіслати лист від 

Громадської ради на  ім’я голови  обласної  ради з проханням  не  проводити  

ніяких  дій  щодо  призначень на  посаду  директора  інституту,  а також  

вимагати прозорості призначень  керівників обласних  комунальних  закладів. 

2.Любомир Крупа, який ознайомив членів Громадської ради із нормативно – 

правовою базою  щодо порядку призначення керівників комунальних закладів 

обласного  підпорядкування. 

3.О. Іван Гуня та Юрій Моргун з пропозицією призначення керівників  

обласних  комунальних  закладів на  конкурсній  основі, внісши  зміни  до  

статутів цих закладів. А  також надати  пріоритет  кадрових  призначень  в  

системі  освіти  департаменту  освіти,  який  би  пропонував  кандидатуру,  для 

погодження обласній раді. Підготувати лист на ім’я  голови  Тернопільської 

обласної  ради.  

4.О. Іван Гуня з пропозицією ознайомитись  із досвідом  роботи  Інституту 

післядипломної  освіти  у  Рівному. 

5.Ірина Чорна зауважила, що Громадська рада немає повноважень вносити 

поправки в статут навчального закладу.  

    Запропонувала створити комісію для контролю за дотриманням законності  у 

процедурі призначення директора Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти.      

     Направити запит на інформацію в департамент освіти для ознайомлення  

Громадської  ради  із  відповіддю  Міністерства освіти і науки України  по  

питанню  призначення  директора Тернопільського  обласного  комунального  

інституту  післядипломної педагогічної  освіти. 

   Результати голосування: 

     за пропозицію створити комісію для контролю за дотриманням законності  у 

процедурі призначення директора Тернопільського обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти. Підготувати лист від 

Громадської ради на  ім’я  голови  Тернопільської обласної  ради.  

Відповідальний: Ю.М.Моргун. 

«за» - 10, «проти» - 0, «утрималися» - 1. 



Ухвалили:  

1.Створити комісію для контролю за дотриманням законності  у процедурі 

призначення директора Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Підготувати лист від Громадської ради на  

ім’я  голови  обласної  ради. Відповідальний: Юрій Моргун. Термін 

виконання: до 10.11.14р.   

 

 3.Слухали: про призначення директора Скалатського професійного ліцею. 

   

 Виступили: 

1.Ірина Чорна, яка  ознайомила членів Громадської ради із зверненням  

колективу Скалатського професійного ліцею до громадськості, в якому 

висувається звинувачення директору департаменту освіти і науки  

Тернопільської ОДА Л.Л.Крупі  у зловживанні службовим становищем та 

упередженому ставленні до керівництва та колективу Скалатського ліцею. 

Інформацію про порушення колектив ліцею розповсюдив у засобах масової 

інформації, зокрема за посиланнями: 

 http://provse.te.ua/2014/11/kerivnyk-oblasnoji-osvity-na-ternopilschyni-lobiyuje-druzhynu-

rehionala/ 

http://zz.te.ua/holovnyj-osvityanyn-oblasti-prosuvaje-na-zhyrnu-posadu-druzhynu-odioznoho-

rehionala/ 

      

2.О. Іван Гуня  та  Юрій Моргун із пропозицією  з  метою вивчення ситуації,  

створити комісію Громадської ради. Залучити до розгляду цих  питань  фахівців 

з  метою кваліфікованого вивчення  питання. Запросити їх на  засідання 

Громадської ради. 

    

   Результати голосування: 

 За пропозицію створити комісію для контролю за дотриманням законності  у 

процедурі призначення директора Скалатського професійного ліцею.  

«за» - 11, «проти» - 0, «утрималися» - 0. 

   Ухвалили: 

http://provse.te.ua/2014/11/kerivnyk-oblasnoji-osvity-na-ternopilschyni-lobiyuje-druzhynu-rehionala/
http://provse.te.ua/2014/11/kerivnyk-oblasnoji-osvity-na-ternopilschyni-lobiyuje-druzhynu-rehionala/
http://zz.te.ua/holovnyj-osvityanyn-oblasti-prosuvaje-na-zhyrnu-posadu-druzhynu-odioznoho-rehionala/
http://zz.te.ua/holovnyj-osvityanyn-oblasti-prosuvaje-na-zhyrnu-posadu-druzhynu-odioznoho-rehionala/


     Створити комісію для контролю за дотриманням законності  у процедурі 

призначення директора Скалатського професійного ліцею. Відповідальний: 

В.Г. Дяків. Термін виконання: до 10.11.14р.   

 

   4.Слухали: різне. 

Виступили: 

1.Наталя  Шідловська із нагадуванням  про доцільність  виготовлення  

посвідчень членів Громадської Ради  при Департаменті  освіти та науки 

Тернопільської ОДА. 

2.Наталя  Шідловська із проханням  сприяння у  встановленні  ліфта у  

Тернопільському обласному навчально – реабілітаційному центрі. 

Юрій Моргун, який зазначив, що дане питання не входить компетенції 

Громадської ради. Ним має займатися директор закладу та батьки. 

3.Лідія Маслій із пропозицією розробити «Християнський етикет українця», 

взявши за основу  раніше напрацьовані матеріали ініціативної  групи. 

   

   Ухвалили: 

1.Активізувати роботу по виготовленню  посвідчень членів Громадської Ради  

при Департаменті  освіти та науки Тернопільської ОДА. Відповідальна: Т.В. 

Курганнікова. 

2.Подати зібрані матеріали щодо створення «Християнського етикету українця» 

до  Єпархії УГКЦ у м. Тернополі. Відповідальна: Лідія Маслій. 

 

 

Голова  Громадської  ради при  

департаменті освіти і науки                                    

Тернопільської ОДА                                                                           І.М.Чорна 

 

Секретар  Громадської  ради при                      

департаменті освіти і науки                                         

Тернопільської ОДА                                                               Т.В.Курганнікова                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


