
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення обласної ради «Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної 
середньої та позашкільної освіти» 

  
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
  

 Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення обласної 
ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності 
територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними 
рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 червня 2012 року 
№33), Закону України «Про освіту»,   з метою  проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої та позашкільної освіти 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

2.  Мета і шляхи її досягнення. 
 

           Метою прийняття рішення є   затвердження Положення про конкурс на 
посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої та 
позашкільної освіти. 
 

3.  Правові аспекти. 
 
Це питання регулюється  пунктом 20 частини першої статті 43, статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення 
обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної 
власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, 
внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11 від 26 
червня 2012 року №33), Законом України «Про освіту». 

 
4. Фінансово економічне обґрунтування. 
 

 Реалізація проекту рішення не потребує додаткових витрат з обласного 
бюджету. 

 
 Пропозиція заінтересованих органів. 
 
Проект рішення не стосується інтересів інших органів. 
 
5.  Регіональний аспект. 
 
Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 
 
 



6.  Громадське обговорення. 
 
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
 
7.  Прогноз результатів. 
 
Прийняття рішення сприятиме  на обрання керівників комунальних 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

 
8. Оприлюднення. 

         Проект рішення «Про затвердження Положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної середньої та 
позашкільної освіти» оприлюднено   06.02.2018 на офіційному сайті 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації (www.oblosvita.mk.ua) 
урозділі «Доступ до публічної інформації», «Громадське обговорення» за 
посиланням: http://www.oblosvita.mk.ua/index.php/dostup-do-publichnoji-
informatsiji/ та 01.03.2018 на офіційному сайті Миколаївської обласної 
державної адміністрації за посиланням: http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/ 
          

 
 
  Директор департаменту    
  освіти і науки облдержадміністрації                                         О.О. Удовиченко 
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