
протокол Nь l

засlдання конкурсноi koMicii з проведення конкурсного вiдбору на замiщення
вакантних посади керiвнйкiв закладiв загальноi середнiьт освiти

Апостолiвськоi MicbKoi ради

м. Апостолове 08 червня 2о21 року

Присутнi голова та члени KoMicii:

Голова KoMiciT:
колссНIК Лiдiя - нач€Lльник вiддiлу освiти Апостолiвськоi MicbKoi Ради.

Секретар KoMicii:
БородАй AHToHiHa _ провiдний спецiалiст вiддiлу освiти дпостолiвськоi
MicbKoi ради.

Члени KoMiciT:
шкJIЕНськА Наталя - заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради (за згодою);
гнАтюК Алiна староста сiл: Перше Травня, Запорiзького, Нова Сiч,
HoBoceMeHiBKa (за згодою);
чАБАнЕнкО Тетяна голова Апостолiвськоi територiагlьноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни (за згодою);
БондАр Iрина - провiдний спецiалiст вiддiлу освiти Апостолiвськоi Micbkoi
ради;
IльiнА Юлiя - провiдний спецiалiст вiддiлу освiти Апостолiвськоi Micbkoi
ради;
кАрпуШЕнко Анжела - провiдний спецiалiст вiддiлу освiти дпостолiвськоi
MicbKoi ради;
лук,яНI-рвА Свiтлана - заступник директора з навчЕUIьно-виховноi роботи
Запорiзькоi ЗШ I-III ст.;
вовк ольга - директор опорного навч€шьного закJIаду <<Апостолiвська зш I-пI
ст. J\Гэ 1>;

кудлАй Лариса - rIитель украiъськоi мови та лiтератури Першотравенсъкоi
ЗШI-IIIст.

Всього: ,lr осiб.

Вiдсутнi о осiб.



Порядок денний:

1. Про ухвЕLлення рiшення про допуск або недопущення
претендують на участь у koнkypci на замiщення вакантних посади
закладiв заг€Lпьноi середньоi освiти Апостолiвськоi MicbKoT Ради.

осiб, якi
керiвникiв

7 розгляд та затвердження питань з письмового тестування та
ситуацiйного завдання вiдповiдно до додаткiв 1 та 2 Положення про конкурс на
посаду керiвника комун€tльного закладу загаJIьноi середньоi освiти
Апостолiвськоi Micbkoi ради, затвердженого рiшенням Апостолiвськоi Micbkoi
ради вiд2|.05.2021r року J\Ъ З10.

I. СЛУХАЛИ: Колеснiк Л., голову конкурсноТ KoMicii, про дiючi вимоги
до кандидатiв на замiщення вакантних посади керiвникiв закладiв загальноi
середньоi освiти АпостолiвськоТ MicbKoi ради.

наголошено, про те, що керiвником закладу загаJIьноi середньоi освiти
може бути особа, яка € громадянином Украiни, вiльно володiс державною
мовою, мае вищу ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноi таlабо
науково-педагогiчноi роботи не менше трьох poKiB, органiзаторськi здiбностi,
стан фiзичного i психiчного здоров'я, Що не перешкоджае виконанню
професiйних обов'язкiв, пройшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем
конкурсу вiдповiдно до цього Закону.

повноваження керiвника закладу загальноi середньоI освiти визначенi
законодавством та установчими документами закладу освiти.

вистуПИЛИ: Бородай А., секретар конкурсноi KoMicii, яка ознайомила
членiв koMicii з документами кандидатiв на замiщення вакантних посади
керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти Апостолiвськоi Micbkoi ради та
оголосила прiзвища кандидатiв :

камянська Алла Миколаiъна
Бородiна Олена Леонiдiвна
вовк Тетяна Степанiвна
Лобань Зоя Григорiвна

Повiдомила, про Те, що документи поданi до конкурсноi KoMiciT,
оформленi належним чином, вiдповiдно до Положення про конкурс на посаду
керiвника комун€tльного закладу загальноi середньоi освiти дпостолiвськоi
MicbKoi ради, затвердженого рiшенням Апостолiвськоi MicbKoi Ради вiд 21
травня 202| року J\b 310, прийнятi в установленому порядку та готовi для
представлення KoMicii.

Про



Колеснiк Л., запропонувzLла проголосувати про допуск до конкурсу на
замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загаJIьноосвiтньоi школи I-
ш ступенiв Апостолiвськоi Micbkoi ради кандидата Камянськот длли
миколаiвни.

вирIшИЛИ: Щопустити Камянську Аллу Миколаiвну до конкурсного
вiдбору на замiщення вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв Апостолiвськоi MicbKoi ради.

Голосувала комiсiя:
((за) - 1l (одинадцятъ ) осiб;
(проти>-0(нуль)осiб;
(утримЕtлись)> - 0 (нуль) осiб.

Рiшення прийнято (за)) - 11( одинадцять) осiб

Колеснiк Л., запропонув€UIа проголосувати про допуск до конкурсу на
замiщення вакантноi посади директора Першотравенськоi загальноосвiтньоi
ШКОЛИ I-III СТУпенiв Апостолiвськоi MicbKoi ради кандидата Лобань Зою
Григорiвну.

вирIшИЛИ: .Щопустити Лобань Зоя Григорiвну до конкурсного вiдбору
на замiщення BakaHTHoi посади директора Першотравенськоi загальноосвiтнiоi
школи I-III ступенiв Апостолiвськоi MicbKoi ради.

Голосувала комiсiя:
(зa>) - 11 (одинадцять ) осiб;
((проти) - 0 (нуль) осiб;
(утримЕtлись) - 0 (нуль) осiб.

Рiшення прийнято ((за) - 11( одинадцять) осiб

Колеснiк Л., запропонувала прогоJIосувати про допуск до конкурсу на
замiщення BakaHTHoi посади директора Першотравенськоi загальноосвiтньоi
школИ I-III стуПенiв АпОстолiвсьКоi мiсБкоi ради кандидата Вовк Тетяну
Степанiвну.

ВИРIШИЛИ: .Щопустити Вовк
вiдбору на замiщення BaKaHTHoi

Тетяну Степанiвну
посади директора

до конкурсного
Першотравенськоi

загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Апостолiвськоi MicbKoT ради.



Голосувала комiсiя:
((за) - 11 (одинадцять ) осiб;
((проти) - 0 (нуль) осiб;
(утримались>) - 0 (нуль) осiб.

Рiшення прийнято ((за)) - 11( одинадцять) осiб

колеснiк Л., запропонувапа проголосувати про допуск до конкурсу на
замiщення вакантноi посади завiдувачки Володимирiвськоi фiлii опорного
навч€Lпьного заклаДУ <Апостолiвська загЕUIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв
Jф 1 Апостолiвськоi MicbKoi ради Апостолiвського району ЩнiпропЬтровськоi
областi> кандидата Бородiну Олену Леонiдiвну.

ВИРIШИЛИ: .Щопустити Бородiну Олену Леонiдiвну до конкурсного
вiдбору на замiщення вакантноi посади завiдувачки ВолодимирiвськоТ фiлii
опорного навчzlJIьного закладу кАпостолiвська заг€Lпьноосвiтньоi школи I-пI
ступенiв J\b l Апостолiвськоi MicbKoT Ради Апостолiвського району
Щнiпропетровськоi областi>

Голосувала комiсiя:
((зD) - 11 (одинадцять ) осiб;
(проти)) - 0 (нуль) осiб;
(утрим€tлись) - 0 (нуль) осiб.

Рiшення прийнято ((за)) - l1( одинадцять) осiб

п. СЛУХАЛИ: Колеснiк Л., голову конкурсноi KoMicii, про розгляд
питань з письмового тестування та ситуацiйного завдання.

зазначено, Що вiдповiдно до додаткiв l та 2 ПоложеннrI про конкурс на
посаду керiвника комунаJIьного закладу заг€Lльноi середньоi освiти
Апостолiвськоi Micbkoi ради, затвердженого рiшенням дпостолiвськоi Micbkoi
РаДИ ВiД 21.05.2021 РОКУ J\b 310 необхiдно затвердити тести до конкурсного
вiдбору кандидатур на замiщення вакантних посад директорiв та сифцiйне
завдання.

вирIшиЛИ: затвердити тести та сИтуацiйне завдання до конкурсного
вiдбору кандидатур на замiщення вакантних посади керiвникiв закладi"
загапьноi середньоi освiти Апостолiвськоi Micbkoi Ради.



Голова KoMicii:

Секретар KoMicii:

Члени KoMicii:

ф7Й Лiдiя КОЛеСНIК

AHToHiHa БОРОДАЙ

ШКЛЕНСЬКА

Алiна ГНАТЮК

'етяна ЧАБАнЕНко

Iрина БОНДАР

Анжела кАРПУШЕНко

Юлiя IЛЬiНА

Свiтлана ЛУК'ЯНI_{ЕВА

ольга Вовк

Лариса КУДЛАЙ


