Протокол № 1
засідання конкурсної комісії
конкурсу на посаду керівника СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна
від 02.01.2019 р.
Місце та час проведення: зала засідань Гайсинської районної державної
адміністрації, 02.01.2019 року, 10 00 год.
Присутні члени комісії:
- Боровий Григорій Іванович;
- Ткаченко Василь Іванович;
- Калита Уляна Павлівна;
- Балахтар Анатолій Леонідович;
- Мехед Людмила Євгенівна;
- Єнютіна Світлана Олегівна;
- Плахотнюк Галина Адольфівна;
- Драчук Олена Іванівна;
- Паращук Олеся Петрівна;
- Яценко Інна Миколаївна;
- Мамчур Вікторія Миколаївна;
- Дмитришин Сергій Михайлович;
- Волошанюк Світлана Григорівна;
- Глинчук Володимир Борисович;
- Вдовцова Тетяна Андріївна;
- Мендусь Людмила Георгіївна.
Присутні представники управління освіти, фізичної культури та спорту
Гайсинської районної державної адміністрації (з правом дорадчого голосу):
- Нестерук Альона Віталіївна, заступник начальника управління,
начальник відділу з питань реалізації державної політики в галузі
освіти.
Порядок денний:
1.

Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії.

2.

Про обрання виду голосування (таємне чи відкрите) щодо допущення
або недопущення претендентів до участі у конкурсному відборі.

3.

Про розгляд заяв осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, і
поданих
ними
документів
на
відповідність
установленим
законодавством вимогам та про допущення претендентів до участі у
конкурсному відборі на посаду директора СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна
Гайсинського району.

1. СЛУХАЛИ:
Нестерук А.В., яка представила членів конкурсної комісії та
запропонувала здійснити обрання голови та секретаря конкурсної комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Глинчук В.Б., який запропонував кандидатури для обрання голови та
секретаря конкурсної комісії:
голова конкурсної комісії – Боровий Григорій Іванович;
секретар конкурсної комісії – Волошанюк Світлана Григорівна.
Проголосували:
- за обрання головою конкурсної комісії Борового Г.І.
«за» – 16
«проти» – 0
«утримались» – 0
- за обрання секретарем конкурсної комісії Волошанюк С.Г.
«за» – 16
«проти» – 0
«утримались» – 0
УХВАЛИЛИ:
Обрати:
головою конкурсної комісії – Борового Григорія Івановича;
секретарем комісії – Волошанюк Світлану Григорівну.
2. СЛУХАЛИ:
Волошанюк С.Г., яка зазначила, що для прийняття рішень щодо
допуску претендентів до конкурсного відбору є необхідність визначити, як
голосуватимуть члени комісії – відкрито чи таємно.
ВИСТУПИЛИ:
Мендусь Л.Г., яка запропонувала приймати рішення шляхом
відкритого голосування. Дмитришин С.М., який запропонував приймати
рішення шляхом таємного голосування.
Проголосували:
- за прийняття рішень щодо допуску претендентів до конкурсного
відбору шляхом відкритого голосування
«за» – 15
«проти» – 1
«утримались» – 0
УХВАЛИЛИ:
Приймати рішення щодо допуску претендентів до участі у
конкурсному відборі на посаду директора СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна шляхом
відкритого голосування.

3. СЛУХАЛИ:
Борового Г.І., голову конкурсної комісії, який ознайомив членів
конкурсної комісії з документами, наданими претендентами на посаду
директора СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна відповідно до Положення про конкурс на
посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності
територіальних громад району. Взяти участь у конкурсному відборі виявили
бажання 4 особи: Диченко Галина Петрівна, Михайловська Олена
Анатоліївна, Барвінок Оксана Василівна, Брагар Ігор Валентинович.
Кожен з претендентів подав такі документи: заяву про участь у
конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»; автобіографію; копію
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копії
документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); копію
трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної діяльності не менше
трьох років на момент їх подання; довідку про відсутність судимості;
мотиваційний лист, складений у довільній формі. Крім цього, Диченко Г.П.
надала резюме, Барвінок О.В. – рекомендаційний лист.
ВИСТУПИЛИ:
Балахтар А.Л., Дмитришин С.М., Волошанюк С.Г., які зазначили, що
документи, подані претендентами відповідають чинним вимогам.
Проголосували:
Допустити до конкурсного відбору претендентів:
- Диченко Галину Петрівну
«за» – 14
«проти» – 0
«утримались» – 2
- Михайловську Олену Анатоліївну
«за» – 15
«проти» – 0
«утримались» – 1
- Барвінок Оксану Василівну
«за» – 14
«проти» – 0
«утримались» – 2
- Брагара Ігоря Валентиновича
«за» – 16
«проти» – 0
«утримались» – 0

УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до участі у конкурсному відборі на посаду директора
СЗШ І-ІІІ ст. с. Куна претендентів: Барвінок Оксана Василівна,
Брагар Ігор Валентинович, Диченко Галина Петрівна, Михайловська
Олена Анатоліївна.
2. Оприлюднити на веб-сайті районної ради та управління освіти,
фізичної культури Гайсинської райдержадміністрації перелік осіб,
яких допущено до участі у конкурсному відборі.
3. Провести конкурсний відбір на посаду директора СЗШ І-ІІІ ст.
с. Куна о 10.00 год. 11.01.2019 року у залі засідань Гайсинської
районної державної адміністрації.
Голова конкурсної комісії

підписано

Г.І.Боровий

Секретар конкурсної комісії

підписано

С.Г.Волошанюк

Члени конкурсної комісії

підписано

А.Л.Балахтар

підписано

Т.А.Вдовцова

підписано

В.Б.Глинчук

підписано

С.М.Дмитришин

підписано

О.І.Драчук

підписано

С.О.Єнютіна

підписано

У.П.Калита

підписано

В.М.Мамчур

підписано

Л.Г.Мендусь

підписано

Л.Є.Мехед

підписано

О.П.Паращук

підписано

Г.А.Плахотнюк

підписано

В.І.Ткаченко

підписано

І.М.Яценко

