
Протокол №1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

заміщення посади директора Бодаківської комунальної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднаної 

територіальної громади 

 

                                                          від 26 серпня 2020 року 

 

Присутні:  

 

1 
Кравець Володимир 

Васильович 
голова Вишнівецької селищної ради 

3 
Гикава Наталія 

Володимирівна 

провідний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Вишнівецької селищної ради т.в.о. 

начальника відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Вишнівецької 

селищної ради. 

6 Брега Ірина Миколайвна 
Депутат Вишнівецької селищної 

ради 

7 Рись Оксана Василівна 
Депутат Вишнівецької селищної 

ради 

 

Відсутні: Фука Микола Михайлович, Мишко Володимир  Іванович, 

 

         Згідно з  законом України «Про повну загальну середню освіту» , 

вимогами Типового положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої освіти», 

затвердженого наказом МОН України від 28.03.2018 року № 291, ведеться 

відеофіксація засідання конкурсної комісї 

Гикава Н.В..: Шановні члени конкурсної комісії. Ми з вами сьогодні 

працюємо згідно з Положенням про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти Вишнівецької селищної ради, затвердженим 

рішенням сесії Вишнівецької селищної ради від 10 липня 2020 р. №1537. 

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення 

посади директора Бодаківської комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вишнівецької об’єднаної територіальної громади затверджено 

рішенням сесії Вишнівецької селищної ради від 10 липня 2020 р. №1537. 

Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту від 10 

липня 2020 р. № 69-од «Про проведення конкурсного відбору на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Вишнівецької селищної ради» 

оголошено конкурс на зайняття посади директора Бодаківської комунальної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднаної 

територіальної громади. 

 Оголошення про заміщення посади директора розміщено  на 



офіційному вебсайті Вишнівецької селищної ради.                                                                  

        Сьогодні на засіданні присутні більше двох третин від затвердженого 

складу членів комісії, таким чином комісія легітимна і може розпочати свою 

роботу.  

 
Порядок денний 

1. Про обрання голови конкурсної комісії з проведення конкурсного добору 

на заміщення посади директора Бодаківської комунальної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднаної територіальної громади. 

 

2. Про обрання секретаря конкурсної комісії з проведення конкурсного 

добору на заміщення посади директора Бодаківської комунальної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднаної 

територіальної громад 

 

3.Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора 

Бодаківської комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вишнівецької об’єднаної територіальної громади, відповідність 

кваліфікаційним вимогам та допуск до участі в конкурсі. 

4. Про визначення дати 2-го засідання. 

 

Чи є інші пропозиції щодо порядку денного? 

Немає. 

Ставимо на голосування. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. 

«За» - 4    «Проти» - 0  «Утримався»- 0  

Порядок ухвалено одноголосно. 

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про обрання 

голови конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на заміщення 

посади директора Бодаківської комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вишнівецької об’єднаної територіальної громади». 

                                                                                      

Прошу вносити пропозиції. 

 

 Виступила: Гикава Н.В., провідний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради т.в.о. 

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької 

селищної ради. та внесла пропозицію обрати головою комісії Кравця 

В.В., Вишнівецького селищного голову. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою комісії було обрано 

Кравця В.В.?  



Прошу голосувати. 

«За»-  4  «Проти»- 0  «Утримався» -0  

Вирішили: Обрати головою конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору заміщення посади директора Бодаківської 

комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької 

об’єднаної територіальної громади Кравця В.В. 

 

 Виступила : Рись О.В. депутат селищної ради та внесла пропозицію 

обрати секретарем комісії Гикаву Н.В. 

  Чи є інші пропозиції? 

Ставимо на голосування. Хто за те, щоб секретарем комісії було обрано 

Гикаву Н.В.?                                                                                                                 

Прошу голосувати.  

«За»-  4  «Проти»- 0  «Утримався» -0  

Вирішили: Обрати секретарем конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору заміщення посади директора Бодаківської 

комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької 

об’єднаної територіальної громади Гикаву Н.В. 

           Передаю слово голові комісії.  

Голова комісії: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного 

«Про розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора 

Бодаківської комунальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вишнівецької об’єднаної територіальної громади, відповідність 

кваліфікаційним вимогам та допуск до участі в конкурсі». 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

– посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, 

яка є  громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче 

магістра(спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а 

також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

Перелік документів, які подаються на конкурс: 

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

– автобіографія та резюме (за вибором учасника конкурсу); 

– копія документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 

– довідка про відсутність судимості; 

-довідка про проходження (попереднього) психіатричного медогляду; 



– мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

– інші документи, які підтверджуватимуть професійні та моральні якості. 

 

На розгляд комісії надійшло 2 пакети документів від Колеснік Лариси 

Вікторівни та Ясінської Людмили Анатоліївни. 

 

Розглядаємо документи кандидата на посаду Колеснік Лариси 

Вікторівни. Працює викладачем німецької мови у Вишнівецькому 

професійному ліцеї, 1991 року народження, освіта  вища, педагогічна. 

Педагогічний стаж роботи становить 8 років. 

Документи подані відповідно до зазначеного переліку: 

Заява; резюме; копія паспорта; копія диплому про вищу освіту; копія 

трудової книжки; довідка про відсутність судимості, довідка про 

проходження (попереднього) психіатричного медогляду,  мотиваційний 

лист 

Які є пропозиції щодо допуску кандидатури Колеснік Л.В.. до участі в 

конкурсі? 

Виступили : Гикава Н.В.., яка запропонувала допустити Колеснік Ларису 

Вікторівну до участі в конкурсі. 

Голова комісії: Ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити 

Колесник Ларису Вікторівну.до участі в конкурсі на зайняття посади 

директора, прошу голосувати. 

 «За»-   4   «Проти»- 0    «Утримався» -0   

Прийнято.  

Вирішили: Допустити  Колеснік Ларису Вікторівну  до участі в конкурсі на 

зайняття посади директора Бодаківської комунальної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької об’єднаної територіальної громади. 

Голова комісії: Переходимо до розгляду документів кандидата на 

посаду директора Бодаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ясінської Людмили 

Анатоліївни 1981 року народження, освіта  вища, педагогічна. Працює 

заступником директора з навчально-виховної роботи Бодаківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Педагогічний стаж роботи становить 19 років. 

Документи подані відповідно до зазначеного переліку: 

Заява; автобіографія; копія паспорта; копія диплому про вищу освіту; копія 

трудової книжки; довідка про відсутність судимості, довідка про 

проходження (попереднього) психіатричного медогляду, мотиваційний 

лист. 



 


