протокол

лъ1
засiдання конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу
на посаду керiвника Яструбинського навчально-виховного комплексу
((заклад заг€шьноi середньоi освiти _ заклад дошкiльноi освiти>
МиколаiвськоТ сiльськоI ради Сумського району Сумськоi областi
м. Суми

25.05,202|р,
15.40 год.-17.00 год.

ПРИСУТНI:
депутат Миколаiвськоi сiльськоТ ради Сумського

НВПИИВОДА

Вiкторiя ВiталiТвна

району, член KoMiciT

депутат МиколаiвськоТ сiльськоi ради Сумського

ПРОВОЗЬОН Сергiй
Павлович

району, член KoMiciT

БIЛАН Анна

головний спецiалiст вiддiлу взаемодiТ

з

органами
мiсцевого самоврядування, монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти управлiння
.ЩержавноТ служби якостi освiти у Сумськiй областi,
член KoMicii (за згодою)

Олександрiвна

начальник вiддiлу взаемодiТ з органами мiсцевого
самоврядування, монiторингу та позапланового

ШУЛЬЧЕВСЪКА
Свiтлана Сгорiвна

контролю закладiв освiти управлiння ,Щержавноi
служби якостi освiти у Сумськiй областi, член
KoMicii (за згодою)

голова Сумськоi територiальноТ

олIIh{Ик любов

профспiлки працiвникiв освiти

михайлiвна

i

органiзаrriТ
науки УкраТни,

член KoMiciT (за згодlою)

ПАНЬкоВА Свiтлана
BiKTopiBHa

МАкШЕСВА
СергiТвна

фф

профспiлковоТ
голова первинноТ
Северинiвськоi загальноосвiтньоi

органiзачiТ
школи I-II

ступенiв Миколаiвськоi сiльськоi ради Сумського
району Сумськоi областi, член KoMicii (за згодою)

Наталiя начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту
Миколаiвськоi сiльськоi ради, уповноважена особа
надавати iнформацiю про конкурс та здiйснювати
прийом документiв для участi у ньому
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Порядок денний:
1. Про обрання голови KoMicii, заступника голови KoMicii, секретаря KoMicii з
проведення конкурсу на посаду керiвника Яструбинського навчаJIьновиховного комплексу (заклад загaLльноТ середньоТ освiти - заклад дошкiльноТ
освiти>> Миколаiвськоi сiльськоi ради Сумського району Сумськоi областi
2. Про передачу документiв осiб, що виявили бажання взяти участь у

KoHKypci

на посаду керiвника Яструбинського

навч€шьно-виховного
комплексу (заклад загальноТ середньоТ освiти заклад дошкiльноТ освiти>
МиколаiвськоI сiльськоi ради Сумського району CyMcbKoi областi.
3. Про пiдстави, що унеможливлюють участь членiв KoMicii
роботi
конкурсноi KoMicii.
4. Про перевiрку поданих документiв щодо вiдповiдностi встановленим

-

у

вимогам, допущення/недопущення осiб до участi в KoHKypci.
5. Про формування i затверлження конкурсних завдань для проведення
конкурсного вiдбору.
б. Про визначення дати та представника конкурсноТ KoMiciT для ознайомлення
кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим колективом та представниками
громадського самоврядування.

По першому питанню порядку депного:

СЛУХАЛИ:

ОЛIЙНИК Любов Михайлiвну, голову Сумськоi територiальноi органiзацii
профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни, яка повiдомила, що на
засiданнi присутнi б членiв конкурсноi KoMicii, кворум дотримано, комiсiя
правомочна для прийняття рiшень.

БIЛАН Анну Олександрiвну, члена конкурсноi KoMicii, яка повiдомила про
порядок проведення конкурсу на посаду керiвника закладу загальноi
середньоТ освiти. Конкурс проводиться на пiдставi ст.. 39 Закону Украiни
<Про повну заг€uIьну середню ocBiTy> та Положення про конкурс на посаду
керiвника комунаJIьного закладу загальноi середньоi освiти МиколаiвськоТ
сiльськоi ради Сумського району (нова редакцiя), затвердженого рiшенням
сьомоi cecii 8 скликання Миколаiвськоi сiльськоi ради 06 травня 2021 року
Ns 08.

З
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належноi органiзацii роботи конкурсноi KoMicii
запропонувала з числа членiв конкурсноi KoMicii шляхом голосування обрати
голову конкурсноi KoMicii, заступника голови та секретаря. Головою
конкурсноi KoMiciT обрати представника засновника, депутата МиколаТвськоТ

метою забезпечення

сiльськоi ради Сумського

району ШПИIЪОДУ
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Вiкторiю ВiталiТвну.

ЗаступникоМ головИ KoMicii
гIредставника засновника, депутата
VIиколаТвськоТ сiльськоi ради Сумського
району - ПРоВоЗЬоНА Сергiя

Павловича. Секретарем конкурсноi KoMicii

-

голову первинноТ профспiлковоТ

органiзацiТ СеверинiвськоТ загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв
IVlиколаТвськоТ сiльськоТ Ради Сумського
району СумськоТ областi ПАНЬКОВУ Свiтлану BiKTopiBHy.
ГОЛОСУВАЛИ

:

за обрання голови конкурсноТ KoMiciT
За - 6,проти - 0, утрималося
0

-

за обрання заступника голови конкурсноТ KoMiciT
За - 6, проти - 0, утрималося
0

-

за обрання секретаря конкурсноi KoMicii
За - 6,проти - 0, утрималося
0

-

ВИРIШИЛИ:
Головою конкурсноi KoMiciT обрати нЕпиЙВодУ Вiкторiю
Вiталiiвну.
Заступником голови конкурсноi KoMicii провозьонд Сергiя
Павловича.
Секретарем конкурсноi KoMicii - пАньКовУ Свiтлану BiKTopiBHy.

по дру.ому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:

мАкшЕ€ВУ Наталiю Сергiiвну, уповноважену особу надавати iнформацiю
про конкурс та здiйснювати прийом документiв для
участi у ньому, яка
повiдомила, що у термiни, встановленi для подачi
документiв для участi у
KoHKypci, з 26 квiтня 2о2| року до 20 травня 2021
було прийнято
року

документи за описом вiд однiеi особи - Говоруна Володимира олексiйовича,
15 документiв на 15 аркушах ( прийнято за описом
14 травня 2021 року).
запропонувала передати документи особи, яка виявила бажання
взяти
участь у KoнKypci на посаду керiвника Яструбинського навчально-виховного
комплексу ((заклад загальнот середньоi освiти заклад
дошкiльноi освiти>>
миколаiвськот сiльськоi Ради Сумського
району Сумськоi областi
для перевiрки конкурсною комiсiсю щодо' вiдповiдностi встановленим
вимогам.

ГОЛОСУВАЛИ

:

ВИРIШIИЛИ:
Прийняти вiд уповноваженоi особи надавати iнформацiю про конкурс та
здiйснювати прийом документiв для участi у ньому - МАКШЕ€ВОi Наталii
Сергiiвни документи особа, яка виявила бажання взяти участь у KoнKypci на
посаду керiвника Яструбинського навчаJIьно-виховного комплексу ((заклаД

загальноi середньоi

освiти

заклад дошкiльноi освiти> МиколаiвсьКОТ

сiльськоi ради Сумського району СумськоТ областi

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

БIЛДН Анну Олександрiвну, члена конкурсноi KoMicii, яка ознаЙомила
членiв KoнKypcнoi KoMicii з ix правами i обов'язками, передбаченими ст. 39
Закону Украiни <Про повну загЕuIьну середню ocBiTy> та ПоложенняМ ПрО
конкурс на посаду керiвника комунzLльного закладу загальноi середньоi

освiти Миколаiвськоi сiльськоi ради Сумського району (нова редакцiя),
затвердженим рiшенням сьомоi сесiI 8 скликання Миколаiвськоi сiльськОI

ради 0б травня2021 року Ns 08. Роз'яснила, що у разi наявностi чи настання
пiдстав, що унеможливлюють участь членiв KoMiciT у Ti роботi, у тому числi,
якщо особа е близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може
мати конфлiкт iHTepeciB вiдповiдно до Закону Украiни <Про запобiгання
корупuii> така особа зобов'язана заявити самовiдвiд (шляхом подання
письмовоi заяви на iм'я голови конкурсноi KoMicii). Запропонув€Lла головi
конкурсноi KoMicii, його заступнику та BciM членам Koмicii написати заяву
про вiдсутнiсть обставин, що унеможливлюють ix роботу у складi KoMicii, а У
разi ik наявностi - заявити самовiдвiд.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 6, проти - 0, утрималося - 0.

.

ВИРIШИЛИ:
Прийняти до вiдома. Написати заяви

про вiдсутнiсть обставин,

унеможливлюють iх роботу у складi KoMiciT, а у разi iх наявностi
самовiдвiд.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:
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НЕПИЙВОДУ Вiкторiю Вiталiiвну, голову конкурсноi KoMiciT, яка
повiдомила, що на виконання п. 8 Положення про конкурс на посаду

керiвника комун€tльного закладу загальноi середньоi освiти Миколаiвськоi
СiЛЬСЬКОi Ради Сумського району (нова редакцiя), затвердженого
рiшенням
cboMoi cecii 8 скликання Миколаiвськоi сiльськоi Ради 0б травн я 2021 року
}ф 08, конкурсна комiсiя перевiряс поданi особами, що виявили бажання
взяти участь У KoHKypci, документи щодо вiдповiдностi встановленим
вимогаМ та прийМае рiшеНня прО допущеНня абО недопуЩення ло участi у
KoHKypci цих осiб. Запропонув€Lла перевiрити документи Говоруна
Володимира Олексiйовича.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 6, проти - 0, утрималося

- 0.

ВИРIШИЛИ:
перевiрити поданi документи щодо вiдповiдностi встановленим вимогам.

БIлАн АннУ олексанДРiвну,

члена KoMicii, яка повiдомила, що документи
поданi Говоруном Володимиром олексiйовичем подано у повному обсязi та
вiдгtовiдають встановленим законом вимогам, запропонувала прийняти
рiшення про допущення його до участi в KoHKypci на посаду керiвника
Яструбинського навчально-виховного комIIлексу (заклад загаJIьноТ середньоТ
освiтИ - заклаД дошкiльноI освiти> МиколаТвськоТ сiльськоi Ради Сумського
району СумськоТ областi.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 6,проти - 0, утрималося

- 0.

ВИРIШИЛИ:
.Щопустити Говоруна Володимира олексiйовича до участi у KoHKypci на
посаду керiвника Яструбинського навч€L,Iьно-виховного комплексу ((заклад
загальноi середньоi освiти заклад дошкiльноi освiти>> N4иколаiвськоТ
сiльськоТ ради Сумського району СумськоТ областi.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

нЕпиЙводу Вiкторiю Вiталiiвну,

голову конкурсноТ KoMicii,

яка

ознайомила присутнiх з пунктами 12-18 Положення про конкурс на посаду
керiвника комунального закладу загаJIьноТ середньоТ освiти МиколаiвськоТ

сьомот cecii 8 скликання Миколаiвськот
сiльськоi

J\ъ 08.

Ради 0б

травн

я

2о21 року

БIлАН Анну Олексанлрiвну,

члена конкурсноТ KoMiciT, яка запропонувала
керуючись Наказом MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраТни Jъ 654 вiд 19 травня
2020 рокУ (ЩодО примiрного перелiку
питань> сформувати TecToBi завдання
з трьома варiантами вiдповiдей, один з
яких е правильним та затвер дити
головоЮ конкурсноi KoMicii. Сформувати
три ситуацiйних завдання для
перевiрки професiйних компетентностей
та затвердити головою koMiciI. з

метою забезпечення нерозголошення завдань
конкурсного

вiдбору
запропонувала кожний з BapiaHTiB затверджених
завдань запакувати в oKpeMi
паперовi конверти, якi пiдпиаати BciM
членам конкурсноi KoMiciT.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 6, проти - 0, утрималося
ВИРIШИЛИ:
Сформувати

- 0.

i

затвердити три варiанти тестових завдань
та три варiанти
ситуацiЙних завдань, Запакувати в конверти,
пiдписати членам конкурсноТ
KoMicii.
По шостому питанню порядку
денного:

СЛУХАЛИ:

нЕпиЙводУ Вiкторiю Вiталiiвну,

голову конкурсноТ KoMicii, яка з метою
виконання п.9 Положення про конкурс
на посаду керiвника комунального
закладу загальноi середньоi освiти lvlиколаiвськоi
сiльськоi Ради Сумського
району (нова редакцiя), затвердженого
рiшенням сьомот ceciТ 8 скликання
МиколаТвськоТ сiльськоi
06
травн
Ради
я 2021 року J\ъ 08, запропонувала
визначити дату ознайомлення кандидата
iз закладом освiти, його трудовим
колективом та представниками громадського
самоврядування - 27 травня
2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ:
За- 6, проти - 0, утрималося
ВИРIШИЛИ:

- 0.

Голова KoMicii:

НЕПИЙВОДА

Вiкторiя ВiталiТвна

депутат Миколаiвськоi сiльськоi
ради Сумського району

Секретар KoMicii:

ПАНЬкоВА Свiтлана

BiKTopiBHa

Члени KoMicii:

голова первинноi профспiлковоi
органiзацii
СеверинiвськоТ
заг€ulьноосвiтньоТ школи I-II
ступенiв МиколаТвськоI сiльськоi
ради Сумського району СумськоТ
областi

ПРОВОЗЬОН Сергiй

Павлович

депутат МиколаiвськоТ сiльськоi
ради Сумського району

БIЛАН Анна

головний спецiалiст

Олександрiвна

вiддiлу
взаемодii з органами мiсцевого
самоврядування, монiторинry та

позапланового

закладiв освiти

#;#'"#

!ержавноI служби якостi освiти
у Сумськiй областi, член KoMiciT

ШУЛЬЧЕВСЬКА
Свiтлана Сгорiвна

оЛIЙ{Ик любов

михайлiвна

начальник вiддiлу взаемодiI

органами

з

мiсцевого
самоврядування, монiторин'ry та
позапланового
контролю
закладiв освiти управлiння
лержавноi служби якостi освiти
у Сумськiй областi

голова Сумськоi територiальноI

органiзацii

профспiлки
науки

працiвникiв освiти

Украiни

i
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