ПРОТОКОЛ №6
засідання Громадської ради
при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА
від 26.01.15 р.

Присутні: Чорна Ірина Михайлівна, Курганнікова Тетяна Володимирівна,
Мелимука Анна Олексіївна, Іванечко Павло Мирославович, Король Ірина
Ярославівна, Маслій Лідія Іванівна, Моргун Юрій Михайлович, Храпцьо
Роман Іванович, Шідловська Наталія Володимирівна.
Запрошені: директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА
Крупа Л.Л.
Порядок денний :
1.Про результати перевірки дотримання законності у процедурі призначення
директора Скалатського професійного ліцею. Доповідає: В.Г.Дяків.
2.Про результати перевірки дотримання законності процедури призначення
директора ТОКІППО. Доповідає: Ю.М.Моргун.
3.Розгляд звернень громадян. Доповідає: І.М.Чорна.
4.Про підготовку звернення до департаменту освіти ТОДА та органів
місцевого самоврядування Тернопільської області. Доповідає: І.М.Чорна.
5.Персональний звіт членів Громадської ради, які приймали участь у комісії
конкурсу «Вчитель року». Доповідають: А.Г. Назаренко, Н.І.Гавдида,
В.Г.Дяків, А.О.Мелимука, Л.І.Маслій.
6.Про делегування членів Громадської ради в склад конкурсної комісії для
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів навчальних
закладів. Доповідає: І.М.Чорна.
7.Про оптимізацію роботи методичних кабінетів.
8. Про пропуски засідань членами Громадської ради при департаменті освіти
і науки Тернопільської ОДА.
Слухали: про результати перевірки дотримання законності процедури
призначення директора Скалатського професійного ліцею.
Виступили:
І.М.Чорна, яка ознайомила присутніх із ходом перевірки. Зокрема,
ознайомила членів ради із відповіддю департаменту на запит від 03.12.15р.

Ірина Михайлівна зачитала текст повторного запиту від 15.12.14р.,
надісланого в департамент освіти і науки Тернопільської ОДА та відповідь на
нього.
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

…Просимо Вас повідомити Громадську раду про причини затримки
призначення директором Скалатського професійного ліцею Й.О.
Супінського.
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.

Колектив Скалатського професійного ліцею, ознайомившись із відповіддю
департаменту, надіслав Громадській раді звернення.

Л.Л. Крупа пояснив
мету
та
порядок
перевірок, проведених
департаментом науки і освіти у ДНЗ «Скалатський професійний ліцей».
Зокрема, зазначив, що в ході цих перевірок було виявлено ряд порушень
режиму роботи ліцею, зокрема, неналежна організація навчально –
виховного процесу (як от: значна кількість відсутніх учнів, відсутність
викладача на робочому місці, зведені групи, директор в усних поясненнях
надавав неправдиву інформацію); поганий стан гуртожитків (матеріальна
база, відсутність вогнегасника, розпорядження по гуртожитку за 2009 рік),
відсутність необхідних методичних документів (план виховної роботи
ліцею – за 2010 – 2011 роки). Цікавим також є той факт, що 40га поля
навчальний заклад віддав в аренду, хоча має свою техніку. Запропонував
представникам від Громадської ради ознайомитися із роботою навчального
закладу.
Ю.М. Моргун виступив з пропозицією ініціювати проведення нового
конкурсу по заміщенню вакантної посади директора ДНЗ «Скалатський
професійний ліцей», за умови, щоб кандидати не були працівниками
цього закладу. Запропонував звернутись до департаменту освіти та науки
Тернопільської ОДА з пропозицією провести комплексну перевірку
даного навчального закладу за участі представника від Громадської
ради.
І.М.Чорна зазначила, що Листом Міністерства освіти і науки України від
24.03.2014 № 1/9-170 введено мораторій на перевірку навчальних закладів.
Численні перевірки Скалатського ліцею, ініційовані департаментом освіти,
були неправомірними, тому і оскаржуються колективом ліцею. Перевірки
мали «односторонній характер»,- перевіряли роботу лише одного кандидата
Й.О.Супінського, а інший кандидат В.Н.Бабійчук, чомусь, залишилася поза
увагою. Щодо умов конкурсу, то такі перевірки взагалі непередбачені.
Колектив ліцею обрав кандидатуру Й.О.Супінського. Департаменту освіти
варто з повагою ставитися до думки колективу.
― Чому із всіх кандидатів на посаду директора лише один Й.О.Супінський
проходив таку перевірку?
― За якими критеріями конкурсна комісія ДО оцінювала кандидати на
посаду директора?
У запиті на інформацію ми просили вказати критерії відбору та
відповідність (невідповідність) кандидатури Й.О.Супінського на вакантну
посаду директора Скалатського професійного ліцею. Проте, відповіді так і
не отримали.
Усе це свідчить про упереджене ставлення директора департаменту до
одного із кандидатів.
Конкурс проходив 25.11.14р. жоден із кандидатів не пройшов.
― Чому станом на 26.01.15 досі не оголошено конкурс?

Л.Л.Крупа повідомив, що проведення конкурсу потребує фінансових витрат.
Запропонував Громадській раді профінансувати проведення конкурсу на
заміщення вакантної посади директора ліцею. Загалом, доки не знайде гідної
кандидатури на посаду директора, не витрачатиме коштів на проведення
конкурсу.
І.М.Чорна вказала на порушення умов проведення конкурсу. Запропонувала
створити тимчасову комісію, яка надасть незалежну експерту оцінку.
Департаменту освіти, згідно наказу МОН України від 17.02.10р. № 119,
оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Скалатського
професійного ліцею.
І.Я. Король висловила думку, щоб заклад ініціював нові профілі
навчання, які були б актуальними і мали запит в суспільстві. А також
запропонувала звернутись до методичного центру профтехосвіти з
проханням надати методичну допомогу Скалатському професійному ліцею
за участі представника від Громадської ради.
Результати голосування:
за звернення до методичного центру профтехосвіти з клопотанням про
надання методичної допомоги Скалатському професійному ліцею за участі
представників від Громадської ради. Від Громадської ради делегувати
заступника Голови Громадської ради, Голову Постійної комісії з питань
якості освітніх послуг В.Г.Дяківа.
«за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Ухвалили:
Направити звернення в методичний центр профтехосвіти з клопотанням
надати методичну допомогу Скалатському професійному ліцею за участі
представників від Громадської ради. Від Громадської ради делегувати
заступника Голови Громадської ради, Голову Постійної комісії з питань
якості освітніх послуг В.Г.Дяківа.
Відповідальний: В.Г.Дяків. Термін виконання:до 09.02.15р.
2.Слухали: про результати перевірки дотримання законності у процедурі
призначення в.о. директора ТОКІППО.
Виступили:
Т.В. Курганнікова, яка зачитала відповідь Тернопільської обласної ради з
роз’ясненням щодо призначення С.М.Алілуйка в.о. директора ТОКІППО.

Ю.М. Моргун, який

відмітив,

що Статут Тернопільського обласного

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти містить ряд
суперечностей щодо чинного законодавства, що потребує доопрацювання.
Зокрема, потрібно,

визначити статус цього навчального закладу через

зміни в статуті, враховуючи чинну нормативно – правову базу.
Любомир Крупа, який зазначив, що департамент освіти подав до МОН
України свою кандидатуру і на даний момент чекає відповіді.
Результати голосування: за пропозицію підготувати інформаційний запит
у

департамент

освіти і

науки Тернопільської ОДА

щодо

відповіді

Міністерства освіти і науки України по питанню призначення директора
Тернопільського

обласного

комунального

інституту

післядипломної

педагогічної освіти.
«за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Ухвалили: підготувати інформаційний запит у департамент освіти і науки
Тернопільської ОДА щодо відповіді Міністерства освіти і науки України по
питанню призначення директора Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.
Термін виконання: до 29.01.15р.

3.Слухали: розгляд звернень громадян.
Виступили:
І.М.Чорна ознайомила членів ради із листом від начальника відділу освіти
Борщівської РДА Р.М.Красовського щодо надання правової оцінки вчинків

та роз’яснення щодо покарання директора Мельнице ― Подільської ЗОШ І-ІІ
ступенів. (Прізвище директора не вказується з метою збереження таємниці слідства).
П.М.Іванечко подав пропозицію направити запит від Громадської ради в
прокуратуру Тернопільської області про стан розслідування справи щодо
факту підробки документів директором Мельнице – Подільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Результати голосування: за пропозицію направити запит від Громадської
ради в прокуратуру Тернопільської області про стан розслідування справи
щодо факту

підробки

документів директором Мельнице – Подільської

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 1.
Ухвалили: направити

запит

Тернопільської області

про

підробки

від
стан

Громадської
розслідування

ради

в прокуратуру

справи

документів директором Мельнице – Подільської

щодо факту
ЗОШ

І-ІІІ

ступенів.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна. Термін виконання: до
29.01.15р.

4.Слухали: про підготовку звернення до департаменту освіти ТОДА та
органів місцевого самоврядування Тернопільської області.
Виступили:

І.М.Чорна з повідомленням про незабезпечення безкоштовного харчування
молодших школярів у 2015 році (за винятком дітей – сиріт, інвалідів, дітей,
позбавлених батьківської опіки, дітей із малозабезпечених родин).
Ірина Король з пропозицією звернутись до сільських рад, які б шукали
можливості для збереження в повному обсязі безоплатного харчування
для учнів 1 – 4 класів. Та врахування районними радами при затвердженні
місцевих бюджетів.
І.М.Чорна звернулася з проханням розмістити дане звернення на сайті ДО
Тернопільської ОДА
Результати
департаменту

голосування:
освіти

за

ТОДА

пропозицію
та

органів

направити
місцевого

звернення

до

самоврядування

Тернопільської області щодо збереження в повному обсязі харчування учнів
1-4 класів в усіх школах Тернопільської області.
«за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Ухвалили: направити звернення до органів місцевого самоврядування про
збереження в повному обсязі безкоштовного харчування учнів 1-4 класів в
усіх школах області. Розмістити текст звернення на сайті ДО Тернопільської
ОДА.
Відповідальні: І.Я.Король, І.М.Чорна. Термін виконання: до 29.01.15р.

5.Слухали: персональний звіт членів Громадської ради, які приймали участь
у комісії конкурсу «Вчитель року».
Виступили:

Ірина Чорна із пропозицією до всіх членів, делегованих Громадською радою
до комісії конкурсу «Вчитель року» надіслати звіти і пропозиції щодо роботи
цієї комісії на електронну скриньку секретаря Громадської ради з метою
подальшого їх узагальнення і систематизації та подання як рекомендацій до
оргкомітету конкурсу.
Результати голосування: за пропозицію надіслати звіти і пропозиції щодо
роботи комісії конкурсу «Вчитель року» на електронну скриньку секретаря.
Курганніковій Т.В. узагальнити і систематизувати отримані відомості та
надіслати їх як рекомендації до оргкомітету конкурсу в ТОКІППО.
«за»-9 «проти»-0 «утрималися»-0
Ухвалили: надіслати звіти і пропозиції щодо роботи комісії конкурсу
«Вчитель року» на електронну скриньку секретаря. Курганніковій Т.В.
узагальнити і систематизувати отримані відомості та

надіслати їх як

рекомендації до оргкомітету конкурсу в ТОКІППО.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна. Термін виконання: до
06.02.15р.
6.Слухали: про делегування членів Громадської ради в склад конкурсної
комісії для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів
навчальних закладів.
Виступили:
І.М. Чорна, яка повідомила про комісії для проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад директорів навчальних закладів та про створення
експертної ради по акредитації і ліцензуванню навчальних закладів при
департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА.

в ході обговорення було запропоновано делегувати до складу комісії для
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів навчальних
закладів Г.О. Щигельську та Н.І. Гавдиду. До складу експертної ради по
акредитації і ліцензуванню навчальних закладів – В.Г. Дяківа.
Результати голосування: за делегування до складу комісії для проведення
конкурсів на заміщення вакантних посад директорів навчальних закладів Г.О.
Щигельську та Н.І. Гавдиду. До складу експертної ради по акредитації і
ліцензуванню навчальних закладів – В.Г. Дяківа.
«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 1.
Ухвалили:
1.Підготувати клопотання про введення в склад конкурсної комісії для
проведення конкурсів на заміщення вакантних

посад

директорів

навчальних закладів Н.І.Гавдиду, Г.О. Щигельську.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна. Термін виконання: до
05.02.15р.
2.Підготувати клопотання про введення в склад до регіональної експертної
ради по акредитації і ліцензуванню навчальних закладів Дяківа В.Г.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна. Термін виконання: до
05.02.15р.
7.Слухали: про оптимізацію роботи методичних кабінетів.
Виступили:
Т.В.Курганнікова, яка повідомила що пропозиції по даному питанню
надійшли лише від В.Г.Дяківа.
Інформація про можливості шляхів оптимізації районних методичних
кабінетів у зв’язку зі змінами
у Бюджетному кодексі на 2015 рік

На підставі методичного листа МОН України щодо оптимізації
діяльності та штатного розпису районних методичних кабінетів, зважаючи на
те,

що

районні

функціонування

бюджети,
цих

у

освітніх

яких

міститься

структур,

стаття

розробляються

видатків

для

відповідними

підрозділами і затверджуються сесією районної ради, громадська рада зважає
за доцільне висловити пропозиції щодо впорядкованості цього процесу.
1.

При

проведенні

оптимізації

потрібно

проводити

аналіз

кошторису, затвердженого сесію районної ради для конкретного районного
методичного кабінету.
2.

Після затвердження сесією районної ради кошторису видатків

для функціонування методичного кабінету надати трудовому колективу
підрозділу самостійно визначити спосіб, у який відбуватиметься оптимізація.
3.

При проведенні оптимізації пропонувати трудовому колективу

методичної служби району (міста) наступні шляхи:
3.1.

Застосування солідарного принципу розподілу коштів фонду

заробітної плати, який полягає у переведенні всіх працівників на виконання
обов’язків на менше ставки. При цьому слід дотримуватися чинного
законодавства у питання процедури погодження з працівником зменшення
ставки. У цьому випадку не допустимо зниження ефективності рівня
виконання посадових обов’язків методистом.
3.2.

При проведенні диференційованого підходу під час оптимізації

методичним структурам потрібно враховувати:
3.2.1. інтенсивність

виконання

кожним

методистом

посадових

обов’язків. Критеріями для цього можуть слугувати:
-

рівень володіння методистом ІКТ;

-

кількість

педагогів,

яким

методист

організаційну, інформаційну чи інші види співпраці;
-

кількість предметів, закріплених за ним;

надає

методичну,

-

рівень видавничої діяльності (організація, збір і видання

рекомендацій, виховних заходів, конспектів уроків тощо. До переліку можна
включати і створення електронних ресурсів).
-

рівень самоосвіти, який виявляється у проходженні додаткових

онлайн-курсів, розробці, організації та проведенні тренінгів для педагогів.
-

стаж, кваліфікаційна категорія.

3.2.2. творчий потенціал і перспективність професійного зростання
методиста.
3.2.3. наявність у працівника методичного кабінету, крім заробітної
плати як джерела доходу, інших соціальних виплат, на які він отримав право
відповідно до норм чинного законодавства.
4.

При

диференційованому

підході

розподілу

коштів

фонду

заробітної плати районного (міського) методичного кабінету і можливому
при цьому вивільненні працівника у зв’язку зі скороченням штатної одиниці
необхідним є дотримання норм чинного законодавства.
5.

Не допустимо проводити скорочення штатної одиниці, на яку

прийняті особи, що мають право відповідно до чинного законодавства
соціальні гарантії збереження робочого місця (особи, що перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до трьох років; особи, що призвані в період
мобілізації до ЗСУ тощо).
6.

Під час визначення шляхів оптимізації методичних структур та

проведення організаційно-розпорядчих дій не допустимо використання
адміністративного ресурсу, засобів і способів впливу, що можуть відповідно
до Законів України бути визнані корупційними і такими, що тягнуть за собою
адміністративну та кримінальну відповідальність.
7.

Рекомендації

щодо

шляхів

оптимізації

штатного

розпису

районних (міських) методичних кабінетів можуть діяти протягом 2015 року.
У 2016 році відповідно до розміру фонду заробітної плати, затвердженому
сесією районної (міської) ради, вони можуть бути переглянуті.

Інформація
про формування штатного розпису
у районних методичних кабінетах
Діяльність методичних кабінетів регламентується Положенням про
районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом МОН
України № 1119 від 08.12.2008 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції
25 грудня 2008 року за № 1239\15930
Щодо формування штатного розпису, то у пункті
4.1. вказуються, що «Відповідно

до Державного стандарту початкової

загальної освіти (1717-2000-п) та освітніх галузей Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти (24-2004-п) в штаті методкабінету
(центру) можуть бути такі посади методистів:
з дошкільної освіти;
з початкової освіти;
з навчальних дисциплін, у тому числі:
з мов і літератур (української мови та літератури;

іноземних мов;

зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);
з суспільствознавства (історії, правознавства);
з естетичної культури;
з математики;
з природознавства(фізики; біології та хімії, географії й економіки);
з технологій (трудового навчання і креслення;основ інформатики);
із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу
"Захист Вітчизни").
Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти,
корекційної

освіти,

психологічної

служби,

працівників

обслуговуючого персоналу».
Дане положення не конкретизує чисельність штату, а тому він
формувався у кожному районі довільно, часто без урахування потреб чи
виконання конкретних функцій.

Водночас Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти було
розроблено проект штатного розпису для методичних кабінетів (центрів).
Він не затверджений, але дає можливість розглянути оптимальний
варіант формування штатів методичних кабінетів.
ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
районних (міських – у містах без районного поділу)
методичних кабінетів і центрів
Найменування посад

Нормативна

Умови введення

чисельність
Завідувач (директор)

1

Посада завідувача (директора)
науково-методичної установи
вводиться незалежно від кількості
навчальних закладів району (міста)

Заступник завідувача

1

(директора)

Посада заступника завідувача з
навчально-методичної роботи
вводиться у методичному кабінеті за
наявності не менше 30 навчальних
закладів району міста
Посада заступника директора з
науково-методичної роботи вводиться
у науково-методичному центрі
незалежно від кількості навчальних
закладів району (міста)

Методист з початкової

1

освіти

Посада вводиться із розрахунку 1
одиниця на кожні 100 вчителів
початкової освіти, але не менше
1одиниці

Методисти з шкільних
навчальних дисциплін

5-7

За наявності в районі (місті) не менше
700 педагогічних працівників кількість
посад вводиться із розрахунку 1

одиниця на кожні 100 вчителів
шкільних дисциплін, але не менше 5
одиниць
8 - 14

За наявності в районі (місті) не менше
1900 педагогічних працівників
кількість посад вводиться із розрахунку
1 одиниця на кожні наступні 150
вчителів шкільних дисциплін, але не
менше 8 одиниць

15 - 18

За наявності в районі (місті) більше
1900 педагогічних працівників
кількість посад вводиться із розрахунку
1 одиниця на кожні наступні 200
вчителів шкільних дисциплін, але не
білше 18 одиниць

Методист з дошкільної

1

освіти

Посада методиста вводиться із
розрахунку 1 одиниця на 30
дошкільних начальних закладів, але не
менше 1 одиниці

Методист з інклюзивної

1

та корекційної освіти
Методист з

1

психологічної служби

Посада методиста вводиться за
відсутності в районі (місті) навчальнометодичного кабінету (центру
психологічної служби системи освіти

Методист з
позашкільної,
позакласної та виховної
роботи

1

Методист з

1

інформаційнокомунікаційних
технологій
Працівник з

1

Посада вводиться із розрахунку 1

обслуговування

одиниця на кожні 20 комп’ютерних

комп’ютерної та офісної

класів, що підлягають обслуговуванню,

техніки

але не менше 1 одиниці
Щодо кількості людей у штатах
1.

Бережанському - 20,

2.

Борщівському - 18,

3.

Бучацькому-16,

4.

Гусятинському - 19,

5.

Заліщицькому -21,

6.

Збаразькому-18,

7.

Зборівському-13,

8.

Козівському-15,

9.

Кременецькому-16,

10.

Лановецькому-17,

11. Монастириському
12. Підволочиському

- 11,

-12,

13. Підгаєцькому-15,
14.

Теребовлянському-18,

15. Тернопільському-28,
16. Чортківському-15,
17. Шумському-10,
18. м.

Чорткові-9.

Відсутні дані про чисельність педагогічних працівників у кожному
районі чи місті обласного підпорядкування і у розрізі вчителів-предметників.

По-друге, не має моніторингу щодо оптимізації навчальних закладів на
2015-2017 роки. А це також впливатиме на формування методичної служби.
По-третє, не має нового Положення про районні методичні кабінети, що теж
ускладнює процес. Невідомо, які функції внаслідок реформи будуть надані
методичним кабінетам, наскільки вони будуть розширені чи скорочені тощо.
Результати голосування:

за пропозицію підготувати звернення до

департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА щодо оптимізації роботи
районних методичних кабінетів.
«за»-9 «проти»-0 «утрималися»-0
Ухвалили: підготувати звернення до департаменту освіти і
Тернопільської ОДА щодо оптимізації

роботи

науки

районних методичних

кабінетів. Відповідальний: В.Г.Дяків. Термін виконання: до 29.01.15р.

Тетяну Курганнікову, яка повідомила про невідвідування засідань
Громадської ради Наталією Міхеєвою та численні пропуски засідань Ігорем
Проциком.
Виступили: в ході обговорення було запропоновано вивести із складу
Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА
Н.В.Міхєєву та І.В. Процика на основі п.7.1.1. Розділу 7 Положення про
Громадську раду при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА.
8.Слухали: про пропуски засідань членами Громадської ради при
департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА.
Виступили:

Т.В.Курганнікова повідомила, що Н.В.Міхєєва та І.В. Процик пропускали
засідання Громадської ради 2 і більше раз, а тому, згідно до п.7.1.1. Розділу 7
Положення про Громадську раду при департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА мають бути виведені із складу ради.
Результати голосування: за виведення із складу Громадської ради при
департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА Н.В.Міхєєвої та І.В.
Процика на основі п.7.1.1. Розділу 7 Положення про Громадську раду при
департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА.
«за» - 7 «проти» - 0 «утрималися» - 2.
Ухвалили: Вивести із складу Громадської ради при департаменті освіти і
науки Тернопільської ОДА Н.В.Міхєєву, І.В. Процик на основі п.7.1.1.
Розділу 7 Положення про Громадську раду при департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА.

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

