
Протокол №2 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посади 

педагогічних працівників Ліцею № 4  Івано-Франківської міської ради 

від  03 червня 2021 року 

Присутні:  

голова комісії  - О. І. Ленчовська, заступник директора ліцею з навчально-виховної 

роботи;  

секретар комісії - М. М. Яремин, заступник директора ліцею з навчально-виховної 

роботи; 

члени комісії:  

І. Р. Гаврилюк, директор ліцею; 

О. П. Гега, спеціаліст Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради;  

О. І. Андрухів, член Постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики 

Івано-Франківської міської ради; 

І. Я. Сопчук, голова профспілкового комітету; 

Г. М. Семенів, практичний психолог. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                                                                             

1. Про  співбесіду з кандидатами  на заміщення вакантних посад педагогічних 

працівників  Ліцею №4 Івано-Франківської міської ради. 
2. Про рекомендації директору ліцею №4 Івано-Франківської міської ради щодо 

укладання трудових договорів з визначеними конкурсною комісію кандидатами 

на заміщення вакантних посад педагогічних працівників. 

1.  

  СЛУХАЛИ: 

Ленчовську О. І. , голову конкурсної комісії,  про співбесіду з кандидатами на 

заміщення вакантних посад педагогічних працівників.  

УХВАЛИЛИ: 

Провести співбесіду з претендентами на заміщення вакантних посад педагогічних 

працівників ліцею № 4: 

1. Гречух Ольгою Василівною 

2. Гетманчеко Олегом Михайловичем 

3. Мартинюком Михайлом Петровичем 

4. Фіткалюком Миколою Васильовичем 

5. Лепецькою Галиною Михайлівною 

      Результати голосування: 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 



ВИСТУПИЛИ: 

  

Гречух  Ольга Василівна; Гетманченко Олег Михайлович; Мартинюк Михайло 

Петрович; Фіткалюк Микола Васильович; Лепецька Галина Михайлівна, які надали 

відповіді на запитання членів конкурсної комісії за результатами публічної 

презентації власної системи роботи на посаді педагогічного працівника чи 

публічної презентації перспективного плану системи  виховної роботи закладу (для 

претендента на посаду заступника директора). 

2.  

 СЛУХАЛИ: 

Ленчовську О. І.,  голову конкурсної комісії, про рекомендації директору ліцею 

№4 щодо укладання трудового договору  з визначеними конкурсною комісію 

кандидатами на заміщення заміщення вакантних посад педагогічних працівників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної 

посади вчителя початкових класів ліцею №4  за результатами відкритого 

голосування: 

 

 

 

 

2. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

вчителя початкових класів ліцею №4  за результатами відкритого 

голосування: 

 

 

 

 

3. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

вчителя фізики ліцею №4  за результатами відкритого голосування: 

Гречух Ольгу Василівну 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Рішення прийнято 

Гетманченка Олега Михайловича 

«за» - 4 

«проти» - 2 

«утрималися» - 1 

Рішення   прийнято 

Фіткалюка Миколу Васильовича 

«за» - 7 

«проти» - 0 



 

 

4. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

вчителя історії ліцею №4  за результатами відкритого голосування: 

 

 

 

 

5. Визнати переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

заступника директора з навчально-виховної роботи  ліцею №4  за результатами 

відкритого голосування: 

 

 

 

 

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 28.01.2021 року 

№ 11-4 «Про затвердження Положення про конкурс на посади педагогічних 

працівників комунального закладу загальної середньої освіти, засновником якого є 

Івано-Франківська міська рада», визнати конкурсний відбір на заміщення 

вакантних посад педагогічних працівників ліцею №4 Івано-Франківської міської 

ради таким, що відбувся, та рекомендувати директору ліцею №4  Івано-

Франківської міської ради укласти трудовий договір з визначеними конкурсною 

комісією кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників 

ліцею №4 Івано-Франківської міської ради 

1. На заміщення вакантної посади вчителя початкових класів: 

 

 

 

2. На заміщення вакантної посади вчителя початкових класів: 

 

 

 

«утрималися» - 0 

Рішення   прийнято 

Мартинюка Михайла Петровича 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Рішення   прийнято 

Лепецьку Галину Михайлівну 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Рішення   прийнято 

Гречух Ольгу Василівну 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Гетманченка Олега Михайловича 

«за» - 4 

«проти» - 2 

«утрималися» - 1 



3. На заміщення вакантної посади вчителя фізики: 

 

 

 

 

4. На заміщення вакантної посади вчителя історії: 

 

 

 

 

5. На заміщення вакантної посади заступника директора з навчально-виховної 

роботи: 

 

Фіткалюка Миколу Васильовича 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Мартинюка Михайла Петровича 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

Лепецьку Галину Михайлівну 

«за» - 7 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

 

Голова конкурсної комісії _____________________ О. І .Ленчовська 

Секретар конкурсної комісії ______________________ М. М. Яремин 

Члени комісії: ______________________ І. Р. Гаврилюк 

 ______________________ О. П. Гега 

 ______________________ О. І. Андрухів 

 ______________________ І. Я. Сопчук 

 ______________________ Г. М. Семенів 


