
Оголошення щодо конкурсного відбору на посаду керівників закладів 

загальної середньої освіти Миколаївського району Миколаївської області   

 

03 червня 2019 року відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Зеленогайського ЗЗСО І-ІІ ступенів з розгляду 

заяв та матеріалів, поданих на конкурсний відбір керівника  даного закладу 

освіти. Протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 03.06.2019 року. 

За результатом розгляду заяв та інших документів претендента Комісією 

допущено до участі у конкурсному відборі на посаду керівника 

Зеленогайського ЗЗСО І-ІІ ступенів Тягур Тетяну Іванівну. 

Засідання Комісії  з проведення конкурсного відбору та ухвалення рішення 

про затвердження результатів конкурсного відбору на посаду керівника 

Зеленогайського ЗЗСО І-ІІ ступенів відбудеться  12 червня 2019 року о 

13:00. За рішенням конкурсної комісії засідання з проведення конкурсного 

відбору відбудеться на базі Зеленогайського ЗЗСО І-ІІ ступенів. 

 

 

 

03 червня 2019 року відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Новоандріївського ЗЗСО І ступеня з розгляду 

заяв та матеріалів, поданих на конкурсний відбір керівника  даного закладу 

освіти. Протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 03.06.2019 року. 

На конкурс на заміщення вакантної посади  керівника Новоандріївського 

ЗЗСО І ступеня Миколаївської районної ради Миколаївської області 

документи не подав жоден претендент. 

Враховуючи дану ситуацію комісія вирішила визнати конкурс таким, що не 

відбувся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248594717&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248594717&cat_id=244276429


04 червня 2019 року відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Степівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів з розгляду заяв 

та матеріалів, поданих на конкурсний відбір керівника  даного закладу 

освіти. Протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 04.06.2019 року. 

 

За результатом розгляду заяв та інших документів претендентів Комісією 

допущено до участі у конкурсному відборі на посаду керівника Степівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Удовиченко Оксану Дмитрівну  

Кореновську Марину Миколаївну  

Балинського Сергія Анатолійовича 

 

Засідання Комісії  з проведення конкурсного відбору та ухвалення рішення 

про затвердження результатів конкурсного відбору на посаду керівника 

Степівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів відбудеться  12 червня 2019 року о 09:00. 

За рішенням конкурсної комісії засідання з проведення конкурсного відбору 

відбудеться на базі Степівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

 

 

 

04 червня 2019 року відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів з розгляду 

заяв та матеріалів, поданих на конкурсний відбір керівника  даного закладу 

освіти. Протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 04.06.2019 року. 

 

За результатом розгляду заяв та інших документів претендентів Комісією 

допущено до участі у конкурсному відборі на посаду керівника 

Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 

Зарванського Юрія Анатолійовича 

 

Засідання Комісії  з проведення конкурсного відбору та ухвалення рішення 

про затвердження результатів конкурсного відбору на посаду керівника 

Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів відбудеться  13 червня 2019 року о 

09:00. За рішенням конкурсної комісії засідання з проведення конкурсного 

відбору відбудеться на базі Зеленоярського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

 



04 червня 2019 року відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення 

вакантної посади керівника Петровосолониського ЗЗСО  І ступеня з розгляду 

заяв та матеріалів, поданих на конкурсний відбір керівника  даного закладу 

освіти. Протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 04.06.2019 року. 

За результатом розгляду заяв та інших документів претендента Комісією 

допущено до участі у конкурсному відборі на посаду керівника 

Петровосолониського ЗЗСО  І ступеня Ханенко Анастасію Сергіївну. 

Засідання Комісії  з проведення конкурсного відбору та ухвалення рішення 

про затвердження результатів конкурсного відбору на посаду керівника 

Петровосолониського ЗЗСО  І ступеня відбудеться  13 червня 2019 року о 

13:00. За рішенням конкурсної комісії засідання з проведення конкурсного 

відбору відбудеться на базі Петровосолониського ЗЗСО  І ступеня. 

 

 

 


