
протокол ль1
засiдання конкурсноI KoMicii з проведення конкурсу

на посаду керiвника Миколаiъського навч€шьно-виховного комплексу((заг€ulьноосвiтнiй навччшьний заклад - дошкiльний навчаJIьний заклад>
миколатвськоi сiльськот Ради Сумського району Сумськот областi

25.05.202Ip.
14.00 год.-15.30 год.

ПРИСУТНI:

НЕГIIЙВОДА
Вiкторiя Вiта-гriiвна

БIЛАН Анна
Олександрiвна

ПАНЬкоВА Свiтлана
BiKTopiBHa

МАкШЕеВА Наталiя
СергiiЪна

м. Суми

депутаТ Миколаiвськоi сiльськоТ РаДи Сумського
району, член KoMicii

провозьон Сергiй Депутат Миколаiвськоi сiльськоi ради сумськогоПавлович району, член KoMicii

головний спецiалiст вiддiлу взасмодii з органами
мiсцевого самоврядування, монiторингу та
позапланового контролю закладiв освiти управлiння
[ержавноi служби якостi освiти у Сумськiй областi,
член KoMicii (за згодою)

шулъчЕвськА начальник вiддiлу взаемодii з органами мiсцевого
свiтлана Сгорiвна самоврядування, монiторингу ,u позапланового

контролю закладiв освiти управлiння Щержавноiслужби якостi освiти у Сумськiй областi, член
KoMiciT (за згодою)

олIйIник Любов голова Сумськоi територiальноi органiзацiiмихайлiвна профспiлки працiвникiв 
- 
o.uir" i науки Укратни,

член KoMiciТ (за зго:tою)

голова перuинноi профспiлковоi органiзацiТ
Северинiвськоi заг€IJ,Iьноосвiтньоi ,unon" I-II
ступенiв МиколаТвськоТ сiльськоi Ради Сумського
району Сумськоi областi, член KoMiciT (за згодою)

начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту,
уповноважена особа надавати iнформацiю про
конкурс та здiйснювати прийом документiв для
участi у ньому
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Порядок денний:
1. Про обрання голови

проведення конкурсу
виховного комплексу
навчальний заклад))

Сумськоi областi.

, KoMicii, заступника голови KoMicii, секретаря KoMicii з

на посаду керiвника Миколаiвського навчzLпьно-

((загаJIьноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний
Миколаiвськоi сiльськоi ради Сумського району

2. Про передачу документiв осiб, що виявили бажання взяти участь у

KoHKypci на посаду керiвника МиколаТвського навчаJIьно-виховного

комплексу (загальноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний навчальний

заклад)) Миколатвськот сiльськоi Ради Сумського району Сумськот областi.

3. Про пiдстави, що унеможливлюють участь членiв KoMiciT у роботi

конкурсноi KoMicii.

4. Про перевiрку поданих документiв щодо вiдповiдностi встановленим

вимогам, допущення/недопущення осiб до участi в KoHKypci.

5. Про формування i затвердження конкурсних завдань для проведення

конкурсного вiдбору.

6. Про визначення дати та представника конкурсноТ KoMiciT для ознайомлення

кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим колективом та представниками

громадського самоврядування.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

олIЙнИК Любов Михайлiвну, голову СумськоТ територiальноi органiзачii

профспiлки працiвникiв освiти i науки Укратни, яка повiдомила, що на

засiданнi присутнi б членiв конкурсноТ KoMiciT, кворум дотримано, комiсiя

правомочна для прийняття рiшень.

БIлдН ДннУ олексаНДРiвну, члена конкурсноi KoMiciT, яка повiдомила про

порядок проведення конкурсу на гIосаду керiвника закладу загальноТ

середньОТ освiти. КонкурС проводиТься на пiдставi ст.. 39 Закону УкраТни

<ПрО повнУ загальнУ середнЮ ocBiTy> та I1оложення про конкурс на Irосаду

керiвника комунального закладу загальнот середньот освiти Миколаiвськоi

сiльськоТ Ради Сумського району (нова редакцiя), затвердженого рiшенням
сьомот ceciT 8 скликання VIиколаiвськоi сiльськоТ Ради 06 травня 2021 року

J\ъ 08.

з метою забезпечення i належноi органiзачiт роботи конкурсноi koMicii

запропонувала з числа членiв конкурсноТ KoMicii шляхом голосування обрати

голову конкурсноi KoMicii, заступника голови та секретаря. Головою



Павловича. Секретарем конкурсноI KoMiciT - голову первинноi профспiлковоТ
органiзацii СеверинiвськоТ загальноосвiтньоi школи I-II ступенiв
МиколаiвськоТ сiльськоТ ради Сумського району Сумськоi областi -
ПАНЬКОВУ Свiтлану В iKTopiBHy.

ГОЛОСУВАЛИ :

за обрання голови конкурсноi KoMicii
За - 6, гIроти - 0, утрималося - 0

за обрання заступника голови конкурсноi KoMicii
За - 6, проти - 0, утрималося - 0

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

ВИРIШИЛИ:
Головою конкурсноi KoMicii обрати НЕПИIЪОДУ Вiкторiю Вiталiiвну.
Заступником голови конкурсноi KoMiciT - ПРОВОЗЬОНА Сергiя Павловича.
Секретарем конкурсноТ KoMiciT - ПАНЬКОВУ Свiтлану BiKTopiBHy.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

МАКШЕ€ВУ Наталiю Сергiiвну, уповноважену особу надавати iнформацiю
rIро конкурс та здiйснювати прийом документiв для участi у ньому, яка
повiдомила, що у термiни, встановленi для подачi документiв лля yracTi у
KoHKypci, з 26 квiтня 202| року до 20 травня 2021 року було прийнято
ДОКУМеНТи За оПисом вiд однiеi особи - Води Антонiни Олександрiвни, 14

документiв на 22 аркушах ( прийнято за описом 14 травня 202| року).
Запропонувала передати документи особи, яка виявила бажання взяти

УЧаСТЬ У KoнKypci на посаду керiвника Миколаiвського навч€шьно-виховного
коМплексу ((загальноосвiтнiй навчальний заклад - дошкiльний навчальний
ЗаклаД)) Миколаiвськоi сiльськоi ради Сумського району Сумськоi областi
ДЛя перевiрки конкурсною комiсiею щодо вiдповiдностi встановленим
вимогам.
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ГОЛОСУВАЛИ :

За - 6, проти - 0, утрималося - 0,

ВИРIlШИЛИ: " особи надавати iнформачiю про конкурс та

Прийняти вiд уповновая{,п:1' {ьому _ мАкшЕ€воi наталii
здiйснювати прийом документiв для УЧаС'' ' :::Y";;;;;
сергiiвни документи особ а9 якавиявила бахtання взяти участъ у конкурс1 на

ПосаДУкерiвникаVIиколаТВсЬкоГоI{аВЧаJIЬно.ВихоВноГокоМПЛексу
((ЗаГаJIЬноосвiтнiйнавчалънийЗакЛаДДошкiльнийнавчальнийЗакЛаД))
МиколаТвськоТсiльськоiРаДиСУмськогорайонуСУмськоТобластi.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

БIЛАнАннУОлексанДрiвнУ,чЛенаконкУрсноiкомiсii,якаоЗнайомила
членiв конкурсноТ KoMiciT з Тх npuuu*" i обов'язками, передбаченими ст, 39

ЗаконУУкраТни<ПроПо.ВнУЗаГаЛЬнУсереДнЮосвiтУ>таПоложенНяМПро
конкУраНаПосаДукерiвникакоМУнаЛЬноГоЗакЛаДУЗаГаЛЬноiсереднъоt
освiтиIvlиколаiвськоТсiльсъкоiРаДиСУмськогорайону(новареДакцiя),
затверджениМ рiшенням сьомоI cecii 8 скликання МиколаТвськоТ сiльськоТ

РаДи06травн'zоzlрокУ\гs08.Роз,ясни:.1*"УразiнаяВНосТiчинастання
пiдстав,шоУнеМожЛИВЛЮЮТЬУЧастьчленiвкомiсiТуiiроботi,УтомУчИсЛl'
якЩоособасблизькоюособоЮУчаснИкаконкУрсУабоособою,ЯкаМоже
мати конфлiкт iHTepeciB вiдповiдно До Закону Укратни кпро запобiгання

корУпчii>Такаособазобов,язанаЗаяВиТИсамовiДвiД(шляхомПоДання
ПисЬМоВоТзаявинаiм,яголоВиконкУрсноТкомiсi]].1Т:"ПонУВалаголовi
конкУрсноТкомiсii,йогоЗасТУПникУТавсiмчленаМкоМiсiiнаписаТиЗаяВ}
про вiдсутнiсть обставин, що унеможJlивлюють 

Тх роботу у склалi KoMiciT, а;

разi iх наявностi - заявити самовiдвiд,

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

ВИРIШИЛИ:
Прийняти до вiдома, Написати заяви про

унеможливлюють 
Тх роботу у склаДi KoMiciT, а у

самовiдвiд.

вiдсутнiсть обставино rt

разi iх наявностi - заявиr

По четвертому пит.анню порядку денного:
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СЛУХАЛИ:

нЕпиЙводу Вiкторiю Вiталiiвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка

повiдомила, що на виконання п, 8 По-ltоження про конкурс на посаду

керiвника комунаJIьного закладу заг€шьноi середньоi освiти МиколаТвськоТ

сiльськоi Ради Сумського району (нова редакцiя), затвердженого рiшенням

сьомоi сесii 8 скликання VIиколаТвськоТ сiльськоТ Ради 0б травня 2021 року

N 08, конкурсна комiсiя перевiряс поданi особами, що виявили бажання

взяти участЬ У KoHKypci, документИ щодо вiдповiдностi встановленим

вимогам та приймас рiшення про допущення або недопущення до участi у

KoHKypci цих осiб. ЗапропонуваJIа перевiрити документи водИ Антонiни

Олександрiвни.

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

ВИРIШИЛИ:
перевiрити поданi документи щодо вiдповiдностi встановленим вимогам.

БIлдн ДннУ ОлексанДРiвну, члена KoMicii, яка повiдомила, що документи

поданi водою днтонiною олександрiвною подано у повному обсязi та

вiдповiдають встановленим законом вимогам, запропонувала прийняти

рiшення про допущення iT до участi в KoHKypci на посаду керiвника

IVlиколаТвського навчаJIьно-виховного комплексу ((загаJIьноосвiтнiй

навчальний заклад дошкiльний навчальний заклад)) IvIиколаТВськоТ

сiльськоТ ради Сумського району.

ГОЛОСУВАЛИ:
За - 6, проти - 0, утримаJIося - 0.'

ВИРIШИЛИ:
.Щопустити ВОДУ AHToHiHy Олександрiвну до участi у KoнKypci в KoHKypci на

посаду керiвника МиколаТвського Itавчально-виховного комплексу

((загаJIьноосвiтнiй навчальний заклад дошкiльний навчальний заклад))

МиколаiвськоТ сiльськоТ ради Сумського району.

По пОятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:
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нЕпиЙводу Вiкторiю Вiталiiвну, голову конкурсноТ KoMicii, яка

ознайомила присутнiх з пунктами 12_18 Положення про конкурс на посаду

керiвника комунаJIьного закладу загаJIьноi середньоi освiти Миколаiвськоi

сiльськоi ради Сумського району (нова редакцiя), затвердженого рiшенням

сьомоi cecii 8 скликання Миколаiвськот сiльськоi Ради 06 травня 202l року

N9 08.

БIлдн Днну Олександрiвну, члена конкурсноi koMiciio яка запропонуваJIа

керуючисъ Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Ns 654 вiд 19 травня

2О2орокУ<lЦодопримiрногоперелiкУпиТань>сформУВаТитестовiзаВДання
, ,р"ъrч варiантами вiдповiдей, один з яких с правильним та затвердити

головою конкурсноi KoMicii. Сформувати три ситуацiйних завдання для

перевiрки професiйних компетентностей та затвердити головою koMiciT, з

метою забезпечення нерозголошення завдань конкурсного вiдбору

запропонуваJIа кожний з BapiaHTiB затверджених завдан:.,1"11,"-и в oKpeMi

паперовi конверти, якi пiдписативсiм членам конкурсноi koMicii,

ГОЛОСУВАЛИ:
За - б, проти - 0, утрималося - 0,

ВИРIШИЛИ:
Сформувати
ситуацiйних
KoMiciT.

i затвердити три варiанти тестових завдань та три варiанти

завданъ. Запакувати в конверти, пiдписати членам конкурсноТ

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

нЕпийводу вiкторiю вiталiiвну, голову конкурсноi KoMicii , яказ метою

виконання п. 9 Положення про конкурс на посаду керiвника комунаJIьного

закладу загаJIъноi середньоi освiти МиколаiвськоI сiльськоi ради Сумського

районУ(новаредакцiя),затверДженоГорiшеннямсьомоiсесiТ8скликання
МиколаТвсъкоi сiлъськоi Ради 06 травн я 2О21 року Jф 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 - 0,
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ВИРIШИЛИ:

I

визначити дату ознайомлення води днтонiни Олександрiвни iз закладом

освiти, його трудовим колективом та представниками громадського

самоврядування - 27 травня 2021 року,

Голова KoMicii:

НЕПИЙВОДА депутат МиколаТвськоТ сiльськоТ

ради Сумського районуВiкторiя ВiталiТвна

Секретар KoMicii:

ПАНЬкоВА Свiтлана
BiKTopiBHa

Члени KoMicii:

ПРОВОЗЪОН Сергiй
Павлович

БIЛАН Анна
Олександрiвна

ШУЛЬЧЕ,ВСЪКА
Свiтлана Сгорiвна

оЛIЙ{Ик Любов
михайлiвна

голова первинноi профспiлковоi
органiзаuii Северинiвськоi
,u.*"roocBiTHboT школи I-II

ступенiв МиколаIвськоi сiльськоТ

ради Сумського району Сумськоi
областi

депутат МиколаТвськоi сiльськоi

ради Сумського району

головний спецiаlriст вiддiлу

взасмодii з органами мiсцевого

самоврядування, монiторинry та

позапланового контролю
закладiв освiти управлiння
,Щержавноi служби якостi освiти

у Су*."*iй областi, член KoMiciT

начальник вiддiлу взаемодiТ з

органами мiсцевого
самоврядування, монiторинry та

позапланового контролю

закладiв освiти управпiння
,Щержавноi служби якостi освiти

у Сумськiй областi

бй,/,
(пiлпис)

голова СумськоТ територiальноТ
профспiлки

освiти i науки
органiзацiТ
прачiвникiв
УкраТни

(пiдпис)


