
КРАСНОКУ ТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

II А К А З

22.01.2019 Краснокугськ №14

Про визначення уповноваженої особи 
щодо проведення конкурсу на посади 
директорів закладів загальної середньої 
освіти, що належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ 
К ра єно куте ь ко і о ра й о ну

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Положення про конкурс та порядок призначення на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та звільнення із 
займаної посади, затвердженого рішенням Краснокутської районної ради 
Харківської області від 30.11.2018 №388-VII, розпорядження Краснокутської 
районної державної адміністрації від 21.01.2019 №7 «Про оголошення конкурсу 
на посади директорів закладів загальної середньої освіти, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району», 
керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
на к азу ю:

1. Визначити уповноваженою особою надавати інформацію про конкурс та 
приймати документи для участі у конкурсі головного спеціаліста відділу освіти 
Краснокутської районної державної адміністрації В. КОЛОНТАЄВСЬКУ.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу О. МЕДЯНИК





KPACHOKYTCbKA PAfiOHHA AEPXABHA AAMIHICTPAUI'
XAPKIBCbKOI Ob,IACTI


PO3TIOP,'IA}KEHHfl


KpacHoKyrcbi{


2019 poxy J\! +eir ,,2 / ,, ct'ztt-z


Io,roea paiionHoi
.qepxaenoi aanriuicrpauii


IIpo oro,'IoureHHq KoHKypcy Ha rlocaal'I


Eupersopia 3aK,'IaaiB :ara,Tusoi cepeaHi,oi


ocnitu. uto Harexarr' ao cui,ruuoi BracHocri
repu ropia,rrntx rpollaa cia. ce!'llllu
Kpacnoryrcrxoro paiioH)


Bi,rnosi,fHo .{o :axouie Ynpainr <flpo ocairy>, dlpo 3afarlbHy cepeaHro


ocniry>, flororxeuHt npo KoHKypc ra nops.[oK npu3HaqeHHt Ha rloca'4y KeplBHIzKa


aunnu.Ey ,ua-""oi cepegnloi oceir[, qo Ha[exurl '4o cninsHoi Br'IacHocrl


t"prtopiun"trt rporla.l ci:t, ce,luru Kpacnoryrclroro pafiony ra:ei'lrHeHus is


saiMaHoi nocaarr, 3arBeplxeuoro piueuHlr,r Kpacnoryrcrroi pailonHoi pagu


Xapriecrxoi o6,racri eia 30.11 2018 N! 388-VII, Kepyroqncb crarrlMtr 6,22 3axony


Yxpainu dlpo,r,ticqeai gepxanui a.lvinicrpaqii>:


L Oro.rocrrr KoHK)pc Ha nocaan alperropia lar,raaig eara'tsnoi cepenHbol


ocniru, rqo Harrexarb,4o cninrnoi BlacHocri TeplIToplaJIbHI4x fpoMar cln' ce:rrllu


KpacroxS r cuxoro paioHl it ia uo ir aoaa trot'1.


2. Bimi,ry oceiru Kpacroxyrcrroi pafionnoi gepNaeHoi a4uiuicrpaqii


(O. MEA-{HIIK) g.4ificuurrl 3axo,4ll luo.qo BII3HaqeHHt ynoonosaNenoi oco6u, ma


Ha.uaBaruMe in$opvauiro npo KoHKypc ra npuiiuaruve ao(yMeHrl{ rrlf, y'racri y


r<onrypci.
3. Kosrpo,rr 3a BrrKoHaHHsM po3nopgaxeHH{ rroKJlacru Ha fleprrrofo


3acrynHuKa roJIoBu pailonnoi .{epNannoi a4uiuicrpauii O fyEAPeBy


O. EEJIOUbKIIIZ







2


3ATBEPAXEHO


Po:nopaqxennr ro,roar.r
pafiouHoi !epNaaHoi aav in ic rpauii
sip,Z/ civns 2019 poxy J& I


Ilocaqu qlrpexropia saK,raaie cara,'rsnoi cepernsoi ocsiru, uo HaJrexarr,
ao cninsnoi sracuocri repuropia,rlnlrx rpolraq ci.r, ceJt-rru KpacHoryrct'Koro


pafioH), Ha axi oro.lourlcrucs KoHKypc


1. [uperrop Kpacuoryrc;roi :aramHooceirur,oi uxonu I-III crynenin ,Vr2


Kpacnoryrcrroi paiiouHoi pa4u Xaprcigcrrcoi o6,!acri.
2. [nperrop MypaQcrnoi sararrnoocaitHuoi urxonu l-lll crynenie


KpacHoryrcrxoi paioHHoi panx Xapxiecuxol o6,racr i.


3.,{ripercrop fly6:rracr,roi gara,rr,nooceitHroi uxo,ur l-lll crynenie
Kpacrror<yrcrr<oi pafionuoi pagu XapKiecrKoi o6racri.


HaqarbHur siaai,ry ocairu
paft oHuoi aepxannoi aalriuicrpaqii O. ME.II'IHI{K







