
ГРАФІК 

проведення засідань конкурсних комісій з  відбору на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси (жовтень, 2019 року) 

 

Приморський  район 

 

 

1-е засідання конкурсних комісій - (перевірка поданих кандидатом 

документів на відповідність установленим законодавством вимогам, 

прийняття рішення про недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які 

подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог 

законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання). 

На засідання комісій запрошуються члени комісій, склад яких 

затверджено: 

- наказом  департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 

30.08.2019  №276  “ Про оголошення проведення конкурсу на  посаду 

директора  Одеської загальноосвітньої школи № 26  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області ”; 

 

- наказом  департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 

30.08.2019  №275  “ Про оголошення проведення конкурсу на  посаду 

директора Одеського ліцею «Приморський» Одеської міської ради 

Одеської області”. 

 

 

Назва закладу освіти 

Місце проведення 

засідань 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеська загальноосвітня 

школа № 26  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

вул. Канатна, 134, 

5-й поверх актова 

зала 

01 жовтня 

2019 року 

15.00 

Одеський ліцей 

«Приморський» 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

вул. Канатна, 

134, 5-й поверх 

актова зала 

01 жовтня 

2019 року 

15.15 

 

 

 

 



         2-е засідання конкурсних комісій (проведення тестування кандидатів 

на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, 

розв'язання ситуаційного завдання та презентація перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти). На засідання комісій 

запрошуються члени комісій, склад яких затверджено: 

- наказом  департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 

30.08.2019  №276  “ Про оголошення проведення конкурсу на  посаду 

директора  Одеської загальноосвітньої школи № 26  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області ”; 

 

- наказом  департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 

30.08.2019  №275  “ Про оголошення проведення конкурсу на  посаду 

директора Одеського ліцею «Приморський» Одеської міської ради 

Одеської області”. 

 

 

та кандидати, які за рішенням 1-го засідання комісій   допущені до 

конкурсу. 

 

 

Назва закладу освіти 

Адреса закладу 

(місце проведення 

засідань комісій) 

 

Дата 

засідання 

комісії 

 

Час 

засідання 

комісії 

 

Одеська загальноосвітня 

школа № 26  І-ІІІ 

ступенів Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

м. Одеса, вул. 

Старопортофранк

івська, 32 

 

10.10.2019 14.30 

Одеський ліцей 

«Приморський» 

Одеської міської ради 

Одеської області 

 

м. Одеса, 

просп. Гагаріна, 

14 

 

09.10.2019 14.30 

 
 

 

 


