шро,гокоJl

ЛЪ2

керiвника
засi/ iан} { я конкурсноТ KoMiciT з проведення конкурсу r{ а посаду
(заклад загальноТ серелrrьоТ
Яструбинського FI авчаJ] ьновиховного компJI ексу
освiти  заклад дошкiльноТ освi,ги> М[ иколаТвськоТ ci.ltbcbKoT Ради Сумськоt,о

року

району СумськоТ областi

с, I \ 4икоlrаТвка

l l червьrя 2021
09.25 l,oll.1 2.35 год.
перерва: l 1.15 год. 1 1.25 год,

lI РИсУTНI :

Ч;lен и KoHKypcHoi KoMicii:

I I I 1I I ИЙI 1о/ lД

деI lутаl, N4ико.llаТвськоТ ci.Tlbct,KoT раl(и CyMcbKo1,o

I } iкl,орiя lJi,гa"lI iTBrla райоrrу, I ,oJ] oI ] a KoHKypctloT KoMiciT

голова первиI I I I от профспiлковот органiзацiт
школи I I I
CBiT..llaTta I Зiкторiвна Северинiвськот загальноосвiтньот
I

I лtI ьковд

с.гупенiв N4ико"паТвськот сiльськот Ради Сумськог,о
конкурсноТ
району Сумськоi областi, секретар
KoMiciT (за згодоrо)

,гериторiальнот

голова сумськот
оJI I йI { ик
JI юбов I \ 4ихай"тriвна профсгlirrки rrраuiвникiв освiти i науки УкраТни,
KoFI KypcHoT KoMiciT (за зголою)
l.оловний ctlertiaJtic,г вiztлiлу взасмодiТ

БI JI лН

орl,аrriзаrliт

з

чJ,I еtl

оргаI { ами

днна О.ltександtрiвна мiсllеtзоl,о самовря/ lувантI я, монir,ориtlг,у

,га

позаI ,I JI ановоl,о контролю зак.lrаlliв освir,и ytlpaBltilt llя
с;rуж би якос,гi освiт,и у сумськiй oб"llacTi.

/ [ ерж авнот
член конкурсноТ KoMiciT (за згодою)

lншi особи:
I ,oBOPУH

кандидат

Володимир
()лексiйович

середньоi

на посаду керiвника

Яструбинського
навчальновиховного комплексу (заклад загальнот

освiти

заклад дошкiльноТ освiти>
МиколаТвськоТ сiльськоТ Ради Сумського району
СумськоТ областi

JI ИI { I { ИКособа,яказдiйснюсtзiДеоЗаПИс(особаприсУт.нябсз
I Орiй Фе/ tорович права учас,гi у робоr,i KoHKypcrroT KoMiciT)
l} UI CYTlI I :
I lI УJI ЬЧЕВСЬКА
CBiT,llarla Сгорiвна

} { ачаJI ьI jик вi.цдi;rу взасмолiТ

з

орI ,анами MictteBo1,o

самовряllуванI iя, монir,оригtгу,га lI oзallJlaI I oI ] o1,o
контроJI ю зак:tадitз осlзi,ги управлiнttя / (ерж авноТ
служ би якос.гi освiт.и у Сумськiй обrI ас,гi, чJlеI I
конкурсноТ KoMiciT (за згодою)

провозьон
Сергiй Павлович

а@r/

а,

депутат N{ ико.тtаТвськоТ сiльськоТ Ради Сумського
району, чJlен конкурсноТ KoMiciT

d,,t ф""{

l| оряltок деtlllий:
l. I I ро розгляд заяв, rцо надiйшJI и до конкурсноТ KoMiciT.
2. I I ро механiзм та порядок проведення конкурсного вiдбору перемож I tя
конкурсу, критерiТ оцiнювання та результати перевiрки знання ЗакоНоllаВСтВа У
сферi загаJrьноТ середньоТ освiти, перевiрки професiйних компеТентносr'ей 'га
вiдкриr,оТ презентацiТ держ авною мовою перспективного планУ рОЗВИ'ГКУ
заклалу загальноТ середньоТ освiти.

3. t I po

визначення перемож ця конкурсу

та

оприлrо/ lttеFlня резуль'га'гiв

Kot.I Kypcy.

I I о rreprrloмy I I иl,аtittю поряllку денного:

СJI УХАJI И:

tlЕПИЙВОДУ Вiкторiю Вi,галiiвну, голову конкурсноТ KoMiciT,
гtовiдомиJI а,

що на засiданнi присутнi 4 члени конкурсноТ KoMiciT,

яка

квОрУм

lI отримано, комiсiя правомочна дJI я прийняття рiшень.
I I оillформувала членiв конкурсноТ KoMiciT, tt(o заяв, клопотань, лист'iв до
коLlкурсFrоТ KoMiciT не надходило.

ГОJI оСУВАJI И

:

За  4, проти  0, у,грима"ltося

 0.

I ] ИРI I lI ИJI И:
I нформаrliю взяти до вiдома.

По другому питанню порядку денного:

2.| . НЕПИЙВОДУ Вiкторiю ВiталiТвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка
ознайомила присутнiх з порядком проведення конкурсного вiдбору
Lльну
tI еремож ця конкурсу вiдповiдно до ст. З9 Закону Украiни uПро повну заг€
середню ocBiTy> та llолож ення про конкурс на посаду керiвника комунальноt'о

закладу загальноТ середньоТ освiти МиколаТвськоТ сiльськоТ ради Сумського
району (нова редакцiя), затвердж еного рiшенням сьомоТ ceciT 8 скликангrя
МиколаI вськоТ сiльськоТ ради 06 травня 202l року Nч 08.
т ься за результатами:
Конкурсний вiдбiр перемож ця конкурсу злiйсню€
 гrеревiрки знання законодавства у сферi загальноТ середньоТ освiти, зокрема

Закону УкраТни < ГI ро повну загаJlьну середню ocBiTy> > , Закону УкраI ни < [ lpo
ocBiTy> та iнших нормативноправових aKTiB у сферi загальноТ серелньоТ
освi,ги;



перевiрки професiйних компетентностей шляхом письмового виконанI tя

I
I

 rrублiчноТ т.а вiдкритоТ презентацiТ держ авноI о MoBoI o I lерспективI I ого I I лаI I у
освiти, а також надання вiдповi/ tей ttа
розви.гку закладу загаJI ьноТ середньоI
заI I итаL{ ня членiв конкурсноТ KoMicii в меж ах змiсту конкурсного
випробування.
'I 'сс.гуванllя скJI аllасться письмово. Кож ен з варiан,гiв завдаI { ь мiстит,ь 40
.tесl.ових I I итаI I ь з вибором одного BapiaHTy правильноi вiдгrовiдi, що формуються

iз загального перелiку пи,гань, за,гвер/ I ж ених FI аказом N4iнiс,герсr,ва освi,ги i
науки УкраТни .;1г9 654 вiд l9 травня 202О року < 1I { оло гrримiрrrого rrcpc.lI iKy
lи,гаl I ь)).

I

ltllЯ проведеНl{ я гlереt} iрки зtlаI ] ня :] aкoI ] o/ laBcl,Ba у сфсрi
,га lI росРесiйI lих комllеl,еtl,ггtос,гей, у I I рису,гttос,гi
заt.а.ltьноТ cepel1llboT освir,и
конкурсного rзiдбору I I I JI яхом вiльttого вибору обирас,гься оllиtl
Bcix

У / leilb,

I ] изначсI I

ий

учасникiв

iз конвер.гiв, у якому мiс,гя,rься завдання. Загальний час на виконання тестових
зав/ lань становить 60 хвилин.
I I рове/ { еннЯ ,гес,гування кандила,гам заборонясться корис,гуt} а,гися
I

I iл час

/ lоltа,гкоt] ими елек,гронними приJlадами, пiдручниками, навчаJI ьI I ими

посiбниками, irlшими матерiалами, а,гакож спiлкуватись один з одrrим,
r{ ?C} , tзiдведегtого на складення ,гес,гуt] аI '{ ня, ка} lлиllа,г
I I iсllя закillчення
.га на кож ному аркушi прос,гаI ] Jrяс I tiдttис. 13иllрав;tсlttlя абсl
rti.rttlисус робоl.у
tlсI I равиJlьI I а
I lозI lа11сLлI I я бi.ltl,ttle rtiж олrliсТ вiлllовi.,ti зараховуЮ1'llСя як
Bi:tttoBiltb.

оrtirlюваI I Ltя l.ес.гоt] их завltаI lь I lро} ] о/ lи,гься за 5,ги ба:tьноtо lI lKaJI oI o: 5 ба"lliв
зз ,lto 40 rlравиjI ьних вiлllовiдей;4 бали  25 до 32 правиJI ьних вiдгrовiлей;

3



l7 до 24 тtравиJI ьних вiдповi/ lе й,,2 бали 9 до 16 rrрави"r] ьних вi,,,tповiдей;
l ба;r  7 .ltо 15 правиrI ьних вiлгlовiдей; 0 баlriв * 0 до б правильних вiдrlовiltсй.
каttди/ ] ати, якi rrабрапи менше трьох конкурсних балiв за тестування I I е

ба"ltи

l1опускаються до вирiшення ситуацiйного завдання,
I ] iдrrовiltllо ;1о про1окоJrу JYl.l засiдання конкурсноТ KoMiciT

з

провеllеtrllя

керlвника Яст,рубинського I { авчаJI ьI lовиховttоt,о
KoMI ] JI eKcy (закJI а/ ] зal,aJlbI toT сере.цttьоТ освir,И закJI а.r[ / torrlKiJ,I L} iOT освi,ги> >
VI иколатвськот сiльськоТ ради CyMcbKoгo районУ СУМСЬКОТ oбlracTi lЗi;t
25.05 ,2021 року KoL{ KypcHoltl KoMicicro c(lopMoBallo, голоl] ою KorrKypcttoT
KtlMiciT заtвер/ lж еI rо трИ варiаttти зав/ lаI I ь, кож сН з якиХ скJlаllас,гься з 40

конкурсу на I lосаду

.гссl.ових I ] иl.аI lь, Кож ttе ,гес,гоI ] е I 1итапI lя мiс,гиr,l,,гри варiаttти BillгtoBi] li, cljllta

яких I lраI ] иJlьt{ а.
ЗаllрогtоtlуваJlа ка} ] дидаТу за баж анняМ обратИ I lI JlяхоМ вi.llьного вибору о/ lиI l
iз KobtBepr.iB з конкурсiI ими завдаI ] нями, секретарЮ коrrкурсгrоТ KoMicii'
I I iс"uя
вi.1,1крити обраний конверт та надати зав/ дання кандидатУ дlrя виконання.
отримання завдаI lь, запрогI оI JуваJI а кандидату пiдписат,и бllанк завдаI rь 1,а

:]

кандидатом розпочато о 09 l,од. 30
розпочаl.и Тх виконання. ВиконанFI я завдань
хв., закitI чеttо  10 г,од. 05 хв.

оф.* /

И,

(,

d,/

фо* у/ 

За результатами перевiрки виконаF{ их конкурсних З8ВД&НI l каtI / 1и/ lа,г
I 0BOpyH Володимир Олексiйович отримав TaKi KoFI KyPcHi баЛИ: 29
I I равиJI ьних вiдповiдей, 4 коrrкурсних бала.

ЗапроlI оtI уваJI а ceKpeTaplo KortKypcHoT KoMiciT розрахуватИ сере/ lI { iй ба,rr
,га внес,ги
кандидата за результатами тестування на знання законолавства

коtlкурсtlого вi.ltбоРУ.
резуJlьl.аl.и / lo зведеI rот вiдомос,гi llро резуJI ьт,а,ги
Ураховуrочи, шiо каr{ дидаl, за резулы,а] ,ами тестуваI ] ня отримав бi.ltbrtlc 3
коI lкурсI lих баllitз, зaI tpolloI { yI ] aJla llрийtlяr,и рiltlеttttя lI po доrlуI I (еI lttя його ilo
вирi l ltelt I I я I ] исьмового

с

итуацi йгtого завдан

н я.

I ()JlоСУt} АJlИ:
За  4, I ] ро,ги  0, у,гримаtося  0.

l] ИРI lI I ИJI И:
I rlформацiю взяти до вiлома.
,гестуI ] ання tla знаtlI I я
2, Розрахувати середнiй бал кандидата за резуJI ьтатами
закоI lо/ lавства та вI { ести результати дtо BiltoMocTi.
З, l{ огrусr.и.ги llo вирiшення [ I исьмового си,гуацiйноl,о завдаI ] ня каI lли/ tаl,аl
OBOPYI I A
Волоllимира Олексiйовича.
I
1.

2.2. llЕ,1,I ийводу I } iKтopito Вir,а.lliiвну, гoJloBy KollкypcHoT KoMiciT, яка
озttайоми;tа rrрисутнiх з I lорядком rI роведення перевiрки професiйrlих
компе.геtlтrtосrей шI ляхом письмового Rиконання ситуацiйного завдання.
I ] iдгrовiдно до I I олож ення про конкурс на посаду керiвника KoMyHaJI btloI ,o
закJlалУ загальFI ОТ середrrьоТ освiти I VlиколаТвськоТ сiльськоТ Ради Сумськог,о
сьомоТ ceciT 8 скликаttltя
райоrtу (lroBa релакI liя), затвердж еного рitлеtlням
,гравня 202l
року J\ 9 08, д.lrя вирiI ltеttttя
I \ { иколаТвськоТ сiльськоТ Рали 06
I I исьмово держ авною мовою ситуацiйного завдаFI ня кандидату налас,гься 40
хвиJI иI l. I lepezt проведенням перевiрки гrрофесiйних комI ] етеtl,гностей у
I I рисуl.1iос.гi

ycix учасникiв KoHKypcI loI ,o вi,uбору I I I jlяхом виI I аliкового

вибору,

обираст,ься о/ lиI l iз когtвер,гiв, у якому мiстя1,1,ся завllаtlI I я.
оrtirrюваI { ня си.гуацiйrI ого завдаI JI 1я провоJI иться за 5ти бальною I LI KajI oI o:
5 балiв_ каI l/ lидатам, за рсзуJlь,га,гами розв'язанtiя сит,уаrtiйноI ,о завi(аI lI I я яких
вияI ] лено } } исоку гrрофесiйrrа KoMI le,гcH1,I licl,b, г.lrибокi зна} "I ня та умittttя,

trсобхiдltli д.lrя сфек,гивноI ,о викоt{ аtlня I lосадових обов'язкi в;
4 бали  кандидаТам, за результатами розв'язання ситуацiйного завдаI I ня яких
,га
умiнttя,
вияI ] JI еI { о / rОбру llрофесiйна компетен,гнiсть, хорошi знаI I ня

необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
3 ба.llи  кандидатам, за результатами розв'язання ситуацiйного завдання яких
виявJI ено професiйну компетентнiсть, знання та умiння, необхiднi для

@^ ,7р,

dй

ф/ / ,щ{

t] иконанltя
викоtI аtlНя посаДовиХ обов'язкiВ в обсязi, / locTa,гt{ boмy лJlя

I lосадових обов' язкiв;

2

ситуацiйного завдаI ] ня яких
бали  кандидатам, за результатами розв'язання

необхiдiri
виявJlеI tо професiйну компетеЕI тнiсть, знання ] ,а умiння,
"l;rя
lUI я
виконання I lосадових обов'язкiв в обсязi, мiнiма"пьно достатньому
викоtI анI ] я посадlових обов' язкiв;

викJI ад,енi у ситуаlriйrlому
ба:r  кан/ { идагам, якi розумiюr,ь ocHoBlli поняlгя,
I I омиJI ок;
завданнi, але в rrpoueci вiдповizti допустили значну кiлькiс,гь

l

0 балiв

*,

за вiдсутнiсть вiдповiдi.

()цiнtоваtI ня резуль,га,гiв розI } 'язання си,гуачiй[ tоl,о

завдlа} iliя

,га вноси,гься ло зве/ tеttоТ
з/ tiйсltюсr.ься кож rI им чJI еном KoI lKypcI I oT KoMiciT
otlittKoto за
вi/ lомос,гi гlро резуjI ы,ати KoHKypctloI ,o вiдборУ, остаточноlо
ситуашiйного завданI { я е cepe/ lFI e арифметичне значення

розв'язаrrня

KoMiciT,
коLtкурсних баlI iв, виставJI ених yciMa членами конкурсноТ
KoMiciT з провелеllI lя
I ] iдгrовiдI { о до протоколу J\ lЪ 1 засiдання конкурсноТ

керiвника Яструбинського навчаль} { о* l] иховl{ оI ,о
* заклад доrшкi,ltьноТ освi,ги> >
KoMI ] JI eKcy (заклад загальноТ середrtьоТ освiти
СумськоТ област,i rзi;t
N4икоlrаТвськот сiльськот Ради Сумського району

конкурсу на посаду

25.05

,2о2| року KoHKypcHoI o KoMicicto сформовано, I ,оловоlо когtкурсtlоi'

KoMiciT заl,вердж еt{ о,гри варiатt,ги сиr,уаltiйlrих завдаI { ь,
tзi.ltl,tto1,o вибору оJlиtI
ЗaI lpolrorlyBaJI a ка} ,t/ tиllаl.у за баж аI { } lяМ обраr,и llI JlяхоМ
зав/ lаI I нями, секретарю KorlKypcrtoT KoMiciT

iз

KotlBepr.itl

з сиr,уаrliйними

виконаI ttrя, l liс"llя
вi.цкрит.и обраrrий конверт'т,а I { ада,гИ завдан} I я кандидаl'У Дlrя

о] ] рИМаL{ НяЗаВланЬ'ЗаПроПо} { УВаЛакаНДИ/ tаТУпiлписатиб.паrtкЗаВДаI lЬl.а
зав/ lаtlь каL{ дида,гом розпочато о l0 r,o,1t,
розI I очати Тх викоtlа} { ня. Виконаttrlя
37 хв., закiнчено



11 год. 02 хв.

вiдtlовiдно ;to
ЗаtlрогtоI I увала чJlенам конкурсноТ KoMiciT tI ровести оцiнювання
баlr канди/ { ата
критерiтв, секрет.арю конкурснот koMicii розрахувати середнiй
за резуJI Ь.гатамИ tlирiurенttя ситуаuiйних завдань та вьI естИ результаl,И / lo
Ko[ I Kypctlolo ВiДбОРУ. I I ОВi,lrОМИJlа, I I lo За
гlро
:зlзс/ iсttот вiltомос,гi

резуJI ь,га,ги

си,гуашiйноI ,о завllаtiI lя I ,()t] OPyI
резуJI ьтатами перевiрки вирiшrеrtого

I

I Jо"rtоltимир Олексiйоrзич о,гримав 3,75 когtкурсFI их ба"lrirз.

I '()Jlо(] УI ] АJI И:
За  4,I 1ро,ги  0, у,грималося  0,

ВИРI ШИJlИ:
1.

I нформацirо взяти до вiдома.

Розрахувати середнiй бал кандидата за результатами вирituеttttя
llpo
ситуацiйного завдання та внести результати до зведеноТ вiдомостi

2.

' 'd,,/

результати конкурсного вiдбору.

а,. dМ

ф"",/

перерву  10 хв.

, гехнiчну
I 'o;ToBa KorrкypcнoT KoMicii оголошу€

Вiкторiю Вiталiiвrlу, голову KoL{ KypcHoT KoMiciT, яка
ознайомила присутнiх з порядком проведення публiчноТ та вiлкриr,оТ
гlрезснташiТ держ авноI о мовок) перспек,гивного пJI ану розвитку закла/ lу
2".З, ШЕ11ИЙВОДУ

l

зага;tьнот середньот освiти, а також наllання вi/ tгlовiлей на запи,гання ч.ltеlliв
KotI KypcHoT KoMiciT в меж ах змiсту KoHKypctI oI ,o виI I робувагlttя.
l1.1rя llуб,гriчrrоТ

r,a вiдкри,гоТ гrрезеtt,гацiя

11ерсI I екl,ивI I оI ,о

I I лаllу розви,гку

закла/ ] у освiт,и lI адастLся 15 хtзилиll.

т ься
Оtlitlювання резу.пьтаr,iв гlуб;riчrrоТ гtрезентацiТ здiйснtо€

за 5бальrlоtо

lI I KaJ] olo:

5

 кандиllатам, за

резуJlы,атами презентацiТ яких вияI ] лено високу
гlрофесiйна комгI етентнiсть, l,либокi знання та умiнrrя необхiдtнi / trш
ефективного виконання посаlI ових обов'язкiв;
ба,llilз

4 бали 

за результатами презентацiТ яких виявлеI I о лобру
гrрофесiйrrа компетентнiс,гь, xoporr,ri знання та умiння, необхiдtti лля
каI I дидатам,

ефскr,ивгlоI ,о викоI iаI { ня I I осадових обов'язкiв;

3 ба.llи *  кандидатам, за резуJI ьта,гами презенl,аriiТ яких виявJI еI Jо lrрофссiйrrу
KoMl] e,гcttt,tticl,b, знаI tня та умiI tня, ttcoбxi,,ttli .ltllя виконанt{ я I I оса/ lових
обов'язкiв в обсязi, / locTaTljboмy j(Jlя I ] икоI lанr{ я посаlI ових обов'язкitз;
2

ба"lrи каltl(иllа,гам, за резуjI ьта,tами

I I peзeltl,ailiT яких t] иявлеtlо llрофесiйну

комI lс,ге[ tтI I iстL, зL{ ан} ] я ] ,а умit,tня, rrеобхi/ ttri дllя викоI I аI I I I я I localloBиx
обов'язкiв в обсязi, мiнiма"пьно достатI I ьому для викоI lання I 1осадових
обов'язкiв;

l



кандидlатам, якi мають розумiння питань функцiонування закла/ lу
осlзi,ги, одLI ак в процесi презен,гацiТ не змогли показати на.llеж ний piBettt,
KoMI le,гetlтHocтi дJI я I ] иконання посалових обов'язкiв;
ба.lr

0 ба;rirз  кандидlатам, за резуJI ьтатами презентаrliТ яких l] иявлено,
гlрофесiйна компетентнiсть зFI ання fa умiнгrя не забезпечуI оть мож JI ивос,гi
вико[ I аtirlя tI осалових обов'язкiв.

I llo
/ i"ltя

I ] изtlачеtlttя рсзу_llьт,а,гilз ttрезеrl,гаlliТ з/ tiйсtlлос,гься ко)к[ lим чJtеtI ом KtlMicij'
irrltивi,,tуаJI ьI lо, осl,а,гочI lою otlittKoto у ба:lах за кож сtt виl( коI lкурсI I их
виllробуl] аI lь с середне арифме,гичне зI iачення ittдивiдуальних оцiгtок ч.lrеtliв
Ko} lKypcHoT KoMiciT.

кiлькiсть балiв канлидата визначасться шляхом долаван[ tя cepe,,lttix
ба"lriв за кож не конкурсне випробування у зведеrriй вiдомостi тa
Заt,аrtьна

вiдображ асться у протоколi засiдання конкурсноТ KoMiciT.
I I сремож I lем коI lкурсного вiдбору стас особа, що набрала найбi.lrьruу суму
ба.lriв за резуJlьтатами Bcix конкурсних випробувань.

Запрогlонурала:

оЙ,,/ / а



Йr/

@/ q,L

 кандидаl,у презеI { тувати держ авною мовою перспектиВНИЙ ПJI аI I РОЗВИl'КУ
закJlа/ lу загаJrьнот середньот освiти та вiдrrовiсти на запитаrI ня членiв
KoHKypctloT KoMiciT в меж ах змiсту конкурсного випробуванrrя;
 чJI еI I ам Ko} lкypcнoT KoMiciT пiсrlя проведеноi презентацiТ перспективного
I I лану розвитку закладу загальнот середньот освiти та вiдгlовiдей на заI I иl,а} lня
висl,ави,tи бали вiдlrовiдrlо до визI lаI ] еI I их критерiТв oI ti rrюваFI I ] Я,
 секретарю конкурсноТ KoMiciT резуJlь"га,ги презенr,аrtiТ гI ерсrI екl,ивtlоI ,о I lJlarly

вiломосr,i lrpo
розt} и,гку закJlа/ I у загальноТ серелI rl,оТ освir,и вI { есl,и lto звс/ tеI lоТ
коt,lкурсного вiлбору, розрахувати середнiй ба.п, заl,а.llьttий

рсзуJlьтати

KoI lKypctI ий бал r,a рейr,иrlг канди/ iаr,iв.

I 'ОJI оСУI ] АJI И:
За 4, проти  0, утрималося 

0.

ВИРI I I | ИJI И:

l. I нформаtlitо взяти до вiдома.
2. Резуль,га,ги I I резеL{ ,гацiТ перспективного l,I JI aHy розI rитку закJI аду заl,аltьttоТ
cepe/ lt{ boT освiтИ внестИ / (о зведеноТ вiдомостi про резуJI ьтати Kollкypctlot,o
вiлбору, розрахува,ги ссре;tтriй ба.lr тa зат,аltьний коttкурсгtий ба;l, рсйr,иttl
Katl/ tи/ tаr,iв.

I lo т,ретьому lI итаtI нI о порядку денного:

СJI УХАJI И:

I lЕI I иЙВОДУ Вiкторiю ВiталiТвну, голову конкурсноТ

KoMiciT, яка
I I агоJI осила, що за резулЬта,гами конкурсних випробувань конкурсна комiсiя
виз[ { ачас перемож ця конкурсу або визна€ конкурстаким, що не вiдбувся.
Звернула увагу, ш{ о не мож е бути визначено перемож Цем конкурсу особу, яка:
Не Мож е обiЙмати ПосаДУ керiвьtика закла/ lу зal,aJlbtroT середlrtl,оТ освir,и
BiдrroBi/ tI lo до Закоrrу УкраТни < [ lpo повtlу загаJI ьну серсl1} lю освi,гу> ,

'

о особу, яка набрала

MetI I I I е

1l

коI { курсI { их ба;riв

за

РезУJI I )l'а,I ,ами

Ko} l Kypct,ro1,o вi,,tбору.

озttайомиJlа присуr,нiх з балами кан/ I и/ lа,га, заtI есеI { ими / io зведеrlоТ вiltомос,гi
I I ро рсзуль,га,ги ко} rкурсного вiдбору: гоt] оруL{ [ 3олодимир ().lrексiйович
оl,римав | 1,25 конкурсних балiв.
Запропонувала:



I UJlяхом вiдкритого гоJI осування за результатами KoHKypcHo1,o вi/ lбору

визtI ачиl,и говоруtlД

Воло/ tимира о"lI ексiйовича

I I epeMo)KI teм

KoI rKypcy,



,га вiдеозапис конкурсНоГО вi,uбОРУ
оI lриJI юllнити резуJI ьтати конкурсу
rra офirtiйному вебсай,гi N4иколаТвськоТ ci.llbcbKoT реди,
'л

,Й,,./

аЙй

фп,шL

*

спорту N4иколатвськот сi.ltьськот
рекомендувати вiддiлу освiти, молоlli та
оприJI юдlнення t(ього рiltlеtitlя
з
ра.ци протягом трьох робочих днiв дня
I Jолодимира олексiйовича на поса/ tу l,а
I I риз} I ачи.l.и говорунА
TepMiHoM на б poKiB,
укJI асти з ним строковий труловий договiр

I 'ОJlоСУВАЛИ:
За  4, [ I роти  0, у,грималося  0.

ВИРI I I I ИJI И:

l. Визначи.ги ГоВОруtI А Володимира ()лексiйовича перемож цем конкурсу iз
загальI lою кiттькiстю балiв 1 l,25.
2, ОllрилI одl{ ити резуjI ьтати конкурсу та вiдеозапис конкурсного вiдбору lla
офiltiйному rзебсайтi МI иколаТвськоТ сiльськоТ ради,
,га спорту I vlиколатвськот ciltbcbkoT
з. Рекомендувати вiддiлу освiти, молодi
,грьох
робочих днiв з дtI я оприлюднення Llbot,o рiшtеtlllя
ра/ lи I I роl.яI ,ом
призначити lоворунд Во;tодимира Олексiйовича на посаду та укласти з
I I им с,гроковий т,руловий договiр TepMirloM на б poKiB,
I 'o.1loBa KoMicii:

I I 1I I иЙI } о/ \ ^

l

I} i

K1,opi

я

I ] i,га"rI

iTBHa

деI I утат Мико.llаТвськоТ сiльськоТ
ради Сумського району

Секре,гар KoMicii:
I

lАI I ъКо[ JА Свiтлана

I } iкr,орirзrrа

голова первинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ

СеверинiвськоТ

загаJI ьноосвiтньоI

школи

I I I

ступенiв МиколаТвськоТ сiльськоТ
ради Сумського району СумськоТ
областi
Ч.пеrI и KoMiciT:
БI JrАI { Анна

Олександрiвна

головний спецiалiст

вiддiлу
взаемодiТ з органами мiсцевого
самоврядувацня, монiторингу та
позапланового контролю закладiв

освiти управлiння

.Щерж авноТ

служ би якостi освiти у Сумськiй
областi, член KoMiciT

ОЛI ЙНИК Лrобов
михайлiвна

голова СумськоТ територiальноТ

органiзаrriТ
праuiвгrикiв

УкраТни

профспiлки
науки
освiти

i

а* /
(rtlдttис)

вI домI сl,ь
резуJl ь,га,гiв оцiнюваI lняl,ecTyвaI l ня та вирiшlен ня ситуаrдiйноr,о за вда

Il

tlя

коtlкурсtlого вiдбору на посаду керiвllика ЯструбинськоI ,о навчаJlьtlовиховI lоI ,о
комплексу: заклад заl.альноi середньоi освiти  заклад дorrrKi.llbHoi освiт,и
Миколаiвськоi сiльськоi рали Сумського району ýyMcbKoi областi

.t"/

Прiзвище, iм'я, по
батьковi кандидата

trryVU,ЖМ',"

Г'олова KoMiciT
Секрет,ар KoMiciT
члсни кtlмiсiт

Середнiй бал
тестування
(кiлькiсть балiв)

t

чф,6rсЛ

Середнiй бал за
вирiшення
ситуаuiйного
завдання

J/ F{

20&/

Загыtьна
кiлькiсть бшiв

+l

+г

р

вI домlсть

в ного плану
освiти
розвитку закладу загальноi серелньоi
коttкурсllого вiдбору на ttосалу керiвника Яструбинськоt,о I lавчаJI ьI lовиховноI ,о
освiти
комI lлексу: заклад загальноi серелньоi освiти  заклад дошкi.lI ьноi
областi
райо нуrсу Mcbkoi
миколаiвськоi сiльськоi ради
r^ ' Сумського
'l 

резуль"tатiв оцi нюва I I н я

п

резент,аlцii перспект,и

и "tщfu*

Прiзвище, iмОя,
по батьковi
кандила] ,а

п,,,W.ж { Ь

I 'олова KoMiciT
Секретар KoMiciT
Ч.ltеttи KoMiciT

zтДy'p.

Бали. о"гриманi за резулы,атами оtI ittюваtlня
презенl,аLtiТ членами KoMiciT

3| ц

3

дl

_l

Серелнiй
бал

3,5

звF] lltltl л BI lI oM I с,ть

навчаJI ьI lовиховtlоI ,о
Ko} lKypctlo1,o вi/ lбору на lloca/ ly керiRtlика ЯструбинськоI ,о
освi,t,и
комI I JI ексу: закJiал заI аJlьttоi cepe:trrboi освiти  закJI аlt llolilKiJI ь,ltoi
а cTi
м и колаiвс bkoi сiл ьськоi ради Сумськог9 ра й о ну rсу м_сь koi обл



jl ' чй,# i* _zоl"

/

р.

Серелнiй бал
11рiзвиruе,
iм'я, по

батьковi
кандидата

Середнiй
бал
тестування

за

Середнiй бал

результатами
оцiнювання
вирiшення
ситуашiйного
завдання

за

Загzulьна

результатами
оцiнювання

кiлькiсть
балiв

3,+ {

l'олова KoMiciT
Секретар KoMiciT
Члени KoMiciT

rrрезентачiТ

4/ , а,

/ .ё

Рейтинl,
конли/ lilт,tt

