
Протокол № 1 

засщання конкурсноУ ком1См з проведения конкурсу на посаду директора Костянтин18Сько1 
загальноосв1тньо1 школи 1-111 ступен1в №16 

23.09.2019 

Присутн!: Барабаш О.В., Севостьянов Д.Ю., Зубах1на С В . , Коваленко Т . С , Омельченко А.О., 

Картамишева Н.К., Шиманська Ю.Ю.. 

В|дсутн1: Вовк 1.М., Ягмурова 1.0. 

Порядок денний 

1.0брання голови, заступника та секретаря ком1си. 

2. Розгляд документ'1В п р е т е н д е н т 1 В ш,одо в1дпов'|дност1 установленим законодавством вимогам. 

3. Визначення порядку, часу та М1сця проведения перев1рки знань законодавства, профес1йних 

компетеитностей, публ1чно1та вщкритоТ презентацм. 

3 першого питания слухали: Коваленко Т .С, яка ознайомила присутн1х з розпорядженням 
М1СЬКого голови №240-р в1д 30.08.2019 «Про проведения конкурсу на посаду директора 
Костянтин1всько1 загальноосв1тньо1 школи 1-111 ступен1в №16» та запропонувала обрати голову, 
заступника голови та секретаря комки . Зубах1на С В . запропонував обрати секретарем Барабаш 
О.В . Барабаш О.В запропонувала обрати головою Коваленко Т.С. та заступником голови Зубах1ну 
С.В 

Вир|шили: обрати головою ком1Си Коваленко Т .С , заступником голови - Зубах1ну СВ. , секретарем 

Барабаш О.В. 

3 другого питания слухали: Барабаш О.В., яка пов1домила, ш,о на конкурс надан! документи 
Потримай Тетяни Володимир1вни, а саме: заява про участь у конкурс!, резюме, коп!я паспорту та 
1НН, коп1я св1ДОцтва про осв!ту та трудовоУ книжки, дов!дка про несудим!сть, мотивац!йний лист, 
сертиф1кат про п!двиш,ення квал!ф!кац1Т, сертиф1кат про отримання базових навичок мед!атора, 
згода на обробку персональних даиих, перспективний план розвитку закладу. 

Вир1шили: визначити, що подан! документи в!дпов!дають вимогам. Допустити до конкурсу 
Потримай Т.В. Оприлюднити пр!звиш,а особи, яка допуш,ена до участ! у конкурс! на сайт! 
викоикому. 

3 третього питания слухали: Коваленко Т .С, яка запропонувала, зпдно з Положениям про 
проведения конкурсу на посаду директор!в заклад!в осв!ти комунально! форми власност!. 



провести ознайомлення претендента з закладом осв1ти 24.09.2019 року. Зубахжа С В . 
запропонувала 26.09.2019 року о 13.00 в каб.40б м1Ськвиконкому провести 1спит та публ1чну 
презентац1Ю. Барабаш О.В. запропонувала визначити такий порядок проведения конкурсного 
в1дбору: 13.00 -14.30 - проведения письмового тестування та розв'язання ситуаи,1йного завдання. 
15.00-16.00- обговорення ситуац1йного завдання та публ1чн1 презентацм перспективного плану 
розвитку закладу. 

Вир1шили: Призначити дату конкурсного в1дбору - 26.09.2019 з 13.00 до 16.00. Провести 
ознайомлення кандидата 1з закладом 24.09.2019. Визначити такий порядок конкурсного вщбору. 
13.00-14.30 - письмове тестування та розв' язання ситуац1йного завдання; 15.00 -16.00 публ1чна 
презентац'|я перспективного плану розвитку закладу. Оприлюднити 1нформац1ю на сайт! 
м1ськвиконкому. 

Шдписи: 

Голова конкурсно! К0М1СМ 

Заступник голови ком1сп 
Секретар 
Члени ком1с|Т: 

Коваленко Т .С 
^убах1на С В . 
)&арабаш О.В. 
Севостьянов Д.Ю. 
Шиманська Ю.Ю. 
Омельченко А.О. 
Картамишева Н.К. 


