
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на посаду директора  

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради  

Черкаського району Черкаської області 
 

с. Руська Поляна        27 травня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: 

1. АНТОЩУК Юрій Михайлович, депутат Руськополянської сільської ради 

– голова комісії; 

2. ГАПОНЕНКО Надія Вікторівна, депутат Руськополянської сільської 

ради; 

3. РЯБЧИЧ Людмила Володимирівна, голова Черкаської районної 

організації профспілки працівників освіти і науки України; 

4. МУРЕНЕЦЬ Оксана Дмитрівна, головний спеціаліст відділу 

інституційного аудиту Управління; 

5. СКВОРЦОВА Євгенія Іванівна, головний спеціаліст відділу 

інституційного аудиту Управління 

6. ХОЛОДНИЦЬКИЙ Юрій Борисович, вчитель фізичної культури, захисту 

України Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2  

 

В рамках організації роботи комісії голова комісії АНТОЩУК Ю.М. 

представив присутніх члені комісії та запитав чи будуть доповнення чи 

заперечення відносно поданого проекту порядку денного поточного засідання 

комісії. 

Зауважень та пропозицій не надійшло. 

Головуючий поставив на голосування процедурне питання щодо затвердження 

порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання секретаря конкурсної комісії. 

2. Про перевірку поданих кандидатами документів на відповідність 

встановленим законодавством вимогам та прийняття рішення про допущення 

або недопущення до участі у конкурсі. 

3. Про алгоритм проведення етапів конкурсу. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про обрання секретаря конкурсної 

комісії. АНТОЩУК Ю.М. запропонував обрати секретарем комісії РЯБЧИЧ 

Людмилу Володимирівну. 

 

Інших пропозицій не надійшло. 
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Головуючий ставить на голосування питання про обрання секретарем 

конкурсної комісії РЯБЧИЧ Людмили Володимирівни 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати РЯБЧИЧ Л.В. секретарем конкурсної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про перевірку поданих кандидатами 

документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та 

прийняття рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі. 

АНТОЩУКА Ю.М. повідомив, що за період з 26.04.2021 по 25.05.2021 

включно, заяву про участь у конкурсі з відповідними додатками подала 

БУРКАЦЬКА Ольга Іванівна та передав пакет документів на перевірку членам 

комісії.  

 

СКВОРЦОВА Євгенія Іванівна вголос озвучила наявні документи, що подані 

разом із заявою.  

Усі члени комісії переглянули пакет документів. Зауваження відсутні. 

 

Головуюча ставить на голосування питання про допущення БУРКАЦЬКУ 

Ольгу Іванівну до участі у конкурсі на посаду директора Геронимівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Допустити БУРКАЦЬКУ Ольгу Іванівну до участі у конкурсі на 

посаду директора Геронимівького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

 

3. СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про алгоритм проведення етапів 

конкурсу, а саме: 

01.06.2021 – визначити днем для зустрічі кандидата на посаду директора з 

колективом Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та знайомства із закладом 

освіти в цілому; 

03.06.2021 – визначити днем для проведення перевірки знання законодавства у 

сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері 

загальної середньої освіти та перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового виконання ситуаційного завдання, проведення публічної та 

відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Зауваження чи інші пропозиції відсутні. 

 

Головуюча ставить на голосування питання про алгоритм проведення етапів 

конкурсу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити алгоритм проведення етапів конкурсу, а саме: 

01.06.2021 – визначити днем для зустрічі кандидата на посаду директора з 

колективом Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та знайомства із закладом 

освіти в цілому; 

03.06.2021 – визначити днем для проведення перевірки знання законодавства у 

сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері 

загальної середньої освіти та перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового виконання ситуаційного завдання, проведення публічної та 

відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

 

4. РІЗНЕ. 

Головуюча повідомила, що для ефективної роботи конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

кожному члену комісії надана копія рішення Руськополянської сільської ради 

№ 6-16/VIІI від 21.04.2021 «Про затвердження Положення про проведення 

конкурсного відбору та порядок призначення на посади керівників загальної 

середньої комунальної форми власності Руськополянської сільської ради» з 

додатками, у разі виникнення технічних чи процедурних питань, всі вони 

будуть вирішуватися в робочому порядку.  

 

Інших питань у членів комісії не виникло. 

 

Головуюча подякувала усім за роботу та закрила засідання конкурсної комісії. 

 

 

 

Голова комісії  ____________  Юрій АНТОЩУК 

Секретар комісії  ____________  Людмила РЯБЧИЧ 

Члени комісії:  ____________  Надія ГАПОНЕНКО  
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    ____________  Оксана МУРЕНЕЦЬ    

    ____________  Євгенія СКВОРЦОВА  

    ____________  Юрій ХОЛОДНИЦЬКИЙ  

 


