
ПРОТОКОЛ №5 

засідання Громадської ради   

при департаменті освіти і науки  Тернопільської ОДА 

 

                                                                                               від 11.12.2014 р. 

 

   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, Щигельська Галина  Остапівна. 

 

   Запрошені: працівники Скалатського професійного ліцею:  

в.о. директора Супінський Йосип Олександрович, заступник директора ліцею 

Пунда Мирослав Леонович, головний бухгалтер Колісник Роман 

Миколайович, старший викладач Зимак Віра Діонізівна, Володимир 

Мар’янович Музичко. 

Порядок денний : 

1.Про дотримання  законності  при  призначенні директора Скалатського 

професійного ліцею. Доповідає: В.Г.Дяків. 

2.Про дотримання  законності  при  призначенні директора Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Доповідає: Ю.М. Моргун. 

3.Різне. 

 

     Зі вступним словом до учасників засідання звернулася Голова 

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

 

   1.Слухали: про дотримання  законності  при  призначенні директора 

Скалатського професійного ліцею. 

 

    Виступили: 



1.І.М.Чорна, яка за дорученням  Василя  Дяківа (відсутній  по  хворобі)  

ознайомила членів Громадської ради із результатами роботи комісії щодо  

вивчення ними питання дотримання  законності  при  призначенні директора 

Скалатського професійного ліцею. Реагуючи на звернення колективу 

Скалатського професійного ліцею (текст додається), в департамент освіти 

направлено запит на інформацію (текст додається). 

                  Звернення колективу Скалатського професійного ліцею 

     Після призначення Любомира Крупи директором департаменту освіти під 

тиском та погрозами був звільнений наш директор Колосовський Ю. Л. Пан 

Крупа особисто приїжджав 4 рази в ліцей, постійно вказував на недоліки та 

допікав безкінечними перевірками. Колосовський пропрацював директором 2 

роки, протягом яких в ліцеї зроблено робіт більше, ніж за попередні 10. 

Директор написав заяву в обмін на спокій в колективі та завершення 

перевірок. Виконуючим обов’язків директора став заступник Супінський, 

який і подав за дорученням колективу заяву на конкурс директора ліцею. 

Одак в ліцей знову приїхав Крупа і сказав, щоб він забрав заяву, бо 

директором повинна бути Бабійчук Надія, проста вчителька з невеличким 

досвідом роботи, але дружина Бабійчука Івана Генадійовича – заступника 

директора департаменту ОДА, одного з найактивніших регіоналів часів 

Хоптяна в області, який прагнув захопити Громадську раду при ОДА. На 

зборах трудового колективу за Супінського проголосувало 56 чоловік, за 

Надію тільки 16. Однак директор департаменту освіти ОДА Крупа, який 

особисто прибув на збори сказав, що голосування нічого не дасть і 

директором буде та людина на яку вкаже він. Шкода, що професійно-

технічний заклад став епіцентром такого скандалу за участю керівництва 

управлінь ОДА. Напевне Бабійчук мав-би потрапити під дію закону “Про 

очищення влади”, а виходить навпаки – керує директором департаменту 

ОДА. 

     Зокрема, комісією у департамент  освіти  і  науки Тернопільської ОДА 

направлено запит на інформацію. Зачитала текст запиту:                                                                                         

http://provse.te.ua/2013/10/vidbulasja-sproba-rejderskoho-zahoplennja-hromadskoji-rady-pry-ternopilskij-oblderzhadministraciji/
https://www.youtube.com/watch?v=dzKqV96ojAc


     «Просимо Вас повідомити Громадську раду про причини затримки 

призначення директором Скалатського професійного ліцею Й.О. 

Супінського. Йосип Олександровича,  перебуваючи на посаді заст. 

директора, за дорученням колективу подавав заяву на конкурс. На зборах 

трудового колективу за нього проголосувала переважаюча більшість членів 

трудового колективу (78%).  

     Супінський Й.О. на даний час призначений  в.о. директора, проте, 

обов’язки виконує безоплатно, що є грубим порушенням Кодексу законів про 

працю  КЗпП  Гл.VII. Ст.105. 

 

     Громадська рада наполягає в короткий термін усунути допущене 

порушення КЗпП та виплатити заборгованість по зарплаті Й.О.Супінському 

за виконання обов’язків директора ліцею. Зважаючи на підтримку 

колективом ліцею кандидатури Й.О.Супінського, перемогу у конкурсі, 

призначити його директором Скалатського професійного ліцею. 

      Відповідь просимо надати в письмовій формі. 

      Відповідальною особою від Громадської ради для проведення перевірки 

призначено Дяків Василя Григоровича».  

      

     Запит зареєстровано 03.12.14р.. Станом на 11.12.14р. відповіді на 

інформаційний запит немає. 

     

2.П.М.Іванечко зазначив, що не надання інформації у визначені терміни є 

порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 

  Запропонувала направити повторний інформаційний запит в департамент 

освіти. Члени громадської ради внесли пропозиції щодо тексту 

інформаційного запиту. Запит сформовано у наступній редакції: 

      

 



                                                    ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

     Згідно наказу МОН України від 17.09.14р. №459-к Супінський Й.О. 

призначений  в.о. директора, проте, обов’язки виконує безоплатно, що є 

грубим порушенням Кодексу законів про працю.   

     Й.О.Супінський,  перебуваючи на посаді заступника директора, за 

дорученням колективу, подавав заяву на конкурс. 13.11.14р. на загальних 

зборах трудового колективу з визначення рейтингу кандидатів на заміщення 

вакантної посади директора за нього проголосувала переважаюча більшість 

членів трудового колективу.  

      

     Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» Громадська рада просить надати:  

1.Роз’яснення з яких причин не нараховується заробітня плата 

Й.О.Супінському за виконання обов’язків директора ліцею. Сприяти 

усуненню порушення КЗпП. 

2.Копію рішення конкурсної комісії при департаменті освіти і науки 

Тернопільської ОДА щодо відбору кандидата на заміщення вакантної посади 

директора, із зазначенням критеріїв відбору та відповідності 

(невідповідності) кандидатури Й.О.Супінського на вакантну посаду 

директора  Скалатського професійного ліцею. 

3.Копію положення про конкурсну комісію. 

  Відповідь надати у письмовій формі. 

 

3.Ю.М.Моргун  запропонував:  заслухати  представників ліцею; на  

наступному засіданні Громадської ради заслухати  директора департаменту, 

юриста по даному питанню; прийняти рішення із представниками ліцею; 

прийняти загальне рішення  по розв’язанню питань цього характеру.  

 

4.Запрошені представники Скалатського ліцею: заступник директора ліцею 

Пунда Мирослав Леонович, головний бухгалтер Колісник Роман 



Миколайович, старший викладач Зимак Віра Діонізівна, Володимир 

Мар’янович Музичко ознайомили присутніх із  процедурою призначення  

директора їхнього навчального закладу у  відповідності до діючого 

законодавства та згідно зі Статутом ДНЗ «Скалатський професійний ліцей». 

А також дали характеристику   кандидата на посаду дирктора ліцею 

Супінського Й.О. як людини, яка вболіває  за  долю  закладу, працює в ліцеї 

31 рік, є добрим господарником, має підтримку більшості членів колективу. 

 

Зокрема:  

   Зимак Віра Діонізівна: Йосип Олександрович працює в колективі 31 рік, за 

останні  2 місяці, перебуваючи на посаді в.о директора ліцею, чимало зробив 

для навчального закладу, сталися великі зміни. З думкою колективу в 

департаменті освіти не рахуються, тому просимо Громадську раду захистити 

наш вибір. 

   Пунда Мирослав Леонович, заступник директора ліцею: ми з Йосипом 

Олександровичем були на прийомі у голови департаменту Крупи Л.Л.. Він 

сказав, що якщо  будуть позитивні зміни в ліцеї, то Йосипа Олександровича 

призначать директором. 

   Володимир Мар’янович Музичко: Я працюю в ліцеї від армії і 

зацікавлений, щоб заклад діяв. Іншим кандидатом є  Н.В.Бабійчук, у неї 

близько 10 років стажу, вчитель історії, не має досвіду роботи на керівній 

посаді, у неї проблеми спілкування у колективі, не є господарником, ну який 

з неї був би директор. Вона  якось зазначила, що має підтримку в Тернополі. 

Йосип Олександрович спочатку працював в ліцеї художнім керівником  і 

його колектив здобував призові місця  на конкурсах. Й.О. Супінський уже 

виконував обов’язки в.о. директора. Мабуть, першого разу не погодився на 

посаду директора, бо надоїли суди, породжені діяльністю попереднього 

керівництва. Йосип Олександрович успішно справився із проблемами, 

започаткував багато нових справ. Колектив його підтримує, більшість 

проголосувала за нього. 



 

   Супінський Йосип Олександрович: 31 рік працюю в колективі. З 18.09.14р. 

призначений виконуючим обов’язки директора Скалатського професійного 

ліцею, 55 працівників підтримало мене на загальних зборах трудового 

колективу. Раніше вже був виконуючим обов’язки директора, якраз в цей час 

були заморожені рахунки закладу (≈ 130 тис. за шкідливі викиди), потрібно 

було вирішувати питання в судовому порядку.  Тоді (3 роки тому) я 

відмовився від посади директора, а тепер, побачивши,  що все йде вниз, 

вирішив взятися, якщо мені довірили. Тієї іншої кандидатури люди би не 

пропустили. Три роки тому претендував на посаду директора  чоловік 

Н.В.Бабійчук нині працівник ОДА І.Бабійчук. За 1,5 місяці директор 

департаменту Л.Л.Крупа був тричі в ліцеї двічі зустрічався з колишнім 

директором і жодного разу не зустрічався з колективом. На даний час 

продовжую виконувати роботу заступника директора та в.о.директора 

коледжу.Щодо невиплати зарплати не звертався нікуди щоб вирішити це 

питання, бо вважав, що це тимчасово. 

 

   Колісник Роман Миколайович, головний бухгалтер Скалатського 

професійного ліцею ознайомив присутніх із правилами нарахування 

заробітньої плати керівникам структурних  підрозділів, згідно чинного 

законодавства України. 

 

5.Юрій Моргун виділив 2 основних  питання  в  цій  проблемі: недотримання 

умов  конкурсу,  невиплата зарплати. А також  вніс 2 пропозиції:  

1) про доручення П.М. Іванечку вивчення питання по  невиплаті  зарплати 

в.о. директора Скалатського професійного ліцею Й.О.Супінському; 

2) про звернення  Громадської  ради до  департаменту  освіти з проханням  

пришвидшити процедуру  наступного  конкурсу.  

6.Р.І.Храпцьо виступив із  пропозицією надіслати  запит до  департаменту  

освіти  за якими   критеріями здійснюється  відбір  кандидатури  на  посаду 



директора  ліцею  та про відповідність (невідповідність) Супінського Й.О. 

цим  критеріям. 

6.О.Іван Гуня також  зазначив,  що ця  ситуація – це  проблема інших 

навчально - виховних закладів  також. Тому  потрібно  виробити  загальну  

схему  по  вирішенню  цих  питань, щоб  будь - який  голова  департаменту 

міг  діяти  за  прозорою  схемою.  

7.Галина Щигельська виступила з пропозицією почути також  думку  

меншості  працівників  Скалатського  ліцею. 

8.Ірина Чорна та Андрій Назаренко виступили також з пропозицією до 

представників ліцею надати Громадській раді для ознайомлення копії 

документів: копію наказу  про  призначення, копію протоколу загальних 

зборів трудового колективу, копію протоколу лічильної комісії, Статут 

ліцею.    

                             

Результати голосування: 

за пропозицію направити запит на інформацію в департамент освіти і науки 

Тернопільської ОДА про причини затримки призначення директором 

Скалатського професійного ліцею Й.О. Супінського. 

«за» - 11, «проти» - 0, «утрималися» - 1. 

 

Ухвалили:  

1. Надіслати запит на інформацію у департамент  освіти та науки 

Тернопільської обласної держадміністрації про причини затримки 

призначення директором Скалатського професійного ліцею Й.О. 

Супінського. Відповідальні: І.М.Чорна, Т.В.Курганнікова. Термін 

виконання: до 16.12.14р. 

2.Просити представників ліцею надати  для розгляду Громадською радою 

відповідні документи щодо призначення на посаду директора 

Й.О.Супінського: копію наказу  про  призначення в.о. директора 



Й.О.Супінського, копію протоколу  зборів трудового колективу, копію 

протоколу лічильної комісії, Статут ліцею. 

 

   2.Слухали: про дотримання  законності  при  призначенні директора 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти.   

Виступили: 

1.Ю.М. Моргун, який зазначив, що, вивчаючи питання про дотримання  

законності  при  призначенні директора Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, в ході 

спілкування  з  працівниками  закладу  було з’ясовано: 

1. Мінімальний термін роботи в інституті  за  спеціальністю, який  

повинен мати  кандидат  на  посаду  директора ТОКІППО,  – 5 років. 

Алілуйко С. М. не має  цього  стажу (не вистачає 4 місяці). 

2. Збір  підписів проводився з  тиском  на  членів  колективу Буганом 

Юрієм Васильовичем. 

3. Не було зборів колективу цього закладу, на них мав би бути присутній 

голова департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. 

4. Третина  працівників колективу – пенсіонери,  що також мало свій 

вплив при збиранні  підписів. 

Ю.М.Моргун запропонував: 

1. Ініціювати збори трудового колективу,  на  які  прийти  представникам 

Громадської ради. 

2. Рекомендувати  департаменту  освіти  і  науки  Тернопільської  

обласної держадміністрації  ініціювати  процедуру  внесення  змін до 

статуту Тернопільського  обласного комунального  інституту  

післядипломної педагогічної  освіти  з  метою  приведення  статутних  

норм  у  відповідність  до  закону  «Про  вищу  освіту», де б чітко було 

визначено статус закладу. 



    Процедуру  призначення  директора  ТОКІППО  здійснити  у    

відповідності  до  відредагованого  Статуту. 

 

2.І.М. Чорна запропонувала спочатку ознайомитися із статутом ТОКІППО, 

вивчити які пункти статуту не відповідають закону України «Про вищу 

освіту», а потім уже конкретизувати які саме поправки у нього пропонується 

внести.  

   Щодо інформації про тиск на працівників під час збору підписів, зазначила, 

що спілкувалася із частиною працівників, які стверджували, що жодного 

тиску на них не чинили, хто не хотів  той не підписав. 

 

3.Г.О. Щигельська та о.Іван Гуня  з пропозицією для членів Громадської  

ради, які  надалі будуть призначені  відповідальними  за  певні  питання, 

готуватися конструктивно, мати готовий проект рішення,  який  подати 

Громадській раді для обговорення  і  голосування, щоб  не затягувати час.  А  

також  не  висловлювати  публічно  свою суб’єктивну думку як позицію 

Громадської ради. 

   Результати голосування: 

за підготовку тексту  звернення до департаменту  освіти  і  науки  

Тернопільської  ОДА з рекомендацією ініціювати процедуру  внесення  змін 

до статуту Тернопільського  обласного комунального  інституту  

післядипломної педагогічної  освіти  з  метою  приведення  статутних  норм  

у  відповідність  до  закону України «Про  вищу  освіту».  

«За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 1. 

   Ухвалили:  

Підготувати та направити звернення до департаменту  освіти  і  науки  

Тернопільської  ОДА з рекомендацією ініціювати процедуру  внесення  змін 

до статуту Тернопільського  обласного комунального  інституту  

післядипломної педагогічної  освіти  з  метою  приведення  статутних  норм  



у  відповідність  до  закону  України «Про  вищу  освіту». Відповідальні: 

Ю.М. Моргун, Т.В. Курганнікова. 

 

   3.Слухали: різне. 

    

   Виступили: 

1.А.О.  Мелимука,  яка повідомила про  інформацію  про  вимагання хабарів 

при  влаштуванні  на  роботу в заклади освіти (сайт  Тернопільської  міської  

ради). 

     О.Іван Гуня зазначив,  що інформація  із  соціальних мереж   не  є  

достатньою  підставою  для  розгляду  питання  Громадською  радою.  Має   

бути  звернення,  заява  до  Громадської  ради. 

     Ю.М. Моргун доповнив, що публікації  в  пресі, інтернеті є  підставою  

для  їх  розгляду прокуратурою. 

     І.М Чорна запропонувала зв’язатися із автором статті та з’ясувати 

обставини справи. 

   Ухвалили: інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

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                                                

 



 


