
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

17.02.2023     м. Полтава     …..№ 38 

 

Про виконувача обов’язків директора  

Полтавського спортивного ліцею  

Полтавської обласної ради 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України від 24 лютого          

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 

пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю України, рішенням пленарного 

засідання третьої сесії Полтавської обласної ради двадцять третього скликання 

від 17 листопада 1998 року «Про заходи по забезпеченню управління майном 

спільної власності територіальних громад Полтавської області», рішенням 

третього пленарного засідання сьомої сесії Полтавської обласної ради сьомого 

скликання від 14 червня 2016 року № 132 «Про затвердження нової редакції 

Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення 

та розірвання з ними контрактів та Типової форми контракту» (зі змінами), 

розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 

01.03.2022 № 8 «Про вжиття заходів, пов’язаних з утворенням Полтавської 

обласної військової адміністрації», розглянувши подання Полтавської обласної 

військової адміністрації від 15.02.2023 № 01-38/935, заяву В. Сафонова, з метою 

забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які 

передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану»: 

1. ЗВІЛЬНИТИ СИЧА Олега Васильовича, директора Полтавського 

спортивного ліцею Полтавської обласної ради, з займаної посади 19 лютого 

2023 року у зв’язку із закінченням терміну дії контракту. 

2. ПРИЗНАЧИТИ САФОНОВА Владислава Геннадійовича виконувачем 

обов’язків директора Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної 

ради з 20 лютого 2023 року до закінчення строку дії воєнного стану відповідно 

до Указу Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» або до вирішення сесією 

обласної ради питання призначення директора. 



3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на Департамент 

освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури. 

 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


