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KoHKypcHoi KoMicii для провед€нIlя конкурсу па зайнят,тя_ BaKaHTHol

посадп директорч не,iшIlнсь*Ji загальноосвiiньоi школп I-IЦ сryпенiв
"",-^" , ji' i-н"riшпнськоi MicbKoi ради Хмельницькоi областi

l0.00 год.
28 rковтня 2019 року

Присутнi члени KoMicii:

Бобiна ольга

сахнюк Ната:tiя

Вiлушинська Юлiя

косr,юк оксана

Кравчук Олександр

мисько Василь

максимюк оксана

Сищук Свiтлана

- заступник мiського голови, голова Koмicii

- головний спецiаJliст з питань кадрового забезпечення

вiддiлу правового та кадрового забезпеченrrя апараry

"й"i""о.о 
KoMiTeTy НетiшинськоТ MicbKoi ради,

секретар KoMicii

- голова батькiвського KoMiTery 8-Б Krtacy Нетiпlинськоi

загальноосвiтньоi школи I-ПI ступенiв. Nq4

i"п.rr""-т "Ъькоi 
ради Хмельницькоi областi

- вчитель початколих класiв Нетiшинськоi

зага;tьноосвiтньоi шкЪли I-IП сryпенiв Ns4

H"rirtlrr""*oi 
"ЬькоТ 

ради Хмельницькоi обпастi

- вчитель icTopii, вчитель <<Захист Вiтчизни>>

H"ri-r""i*oi ,u.альноосвiтньоj школи I-III сryпенiв Nл

+ H"ri-rn""no'i 
"icbKoi 

ради Хмельницькоi областi

- начzlльник управлiння освiти виконавчого KoMiTery

Нетiшивськоi MicbKoi ради

- голова батькiвського KoMiTeTy 1l-Б кJIасу

H"riru"""o*oi загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв

JVn 4 H"ri-"n""noi MicbKoi ради Хмельницькоi областi

- заступник директора з виховноi роботи Нетiшинськоi

зчга:r"ноосвirнiоi школи I-ПI ступенiв Ns4

НетiшинськоТ MicbKoT рали Хмельницькоi областi

- заступяик директора з навчально-виховноi роботи

Нетiшинського навчаJlьно-виховного комплексу

<<Загальноосвiтня школа I-II сryпенiв та лiцей>>

Форсюк ВапеtLгиttа



Шпарук Люлмила

Янович Катерина

Яцюк Микола

Запрошенi:

Машук Зоя

z
Нетiшинськоi MicbKoi ради Хмельницькоi областi

- заступник директора з. навчаlьно-виховноi роботи

Нетiшинськоi зага-ltьноосвtтньоi школи IJII ступенiв Nч

j^H"ri."n""*oi 
"icbKoT 

ради Хмельницькоi областi

- голова Ради Нетiшинськоi загальноосвiтньоi шкопи

I-ПI ступенiв Nq4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi

- директор Неriшинськот загальноосвiтньоi школи

t-lit ' стчпенiВ Ns2 НетiшинськоI MicbKoT ради

Хмельницькоi областi

- кандидат на зайняття BaKaHTHoi посади директора

Нетiшинськоi загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв

Nq4 Нетiшинськоi MicbKoi ради ХмельницькоТ областi

Костецька Катерина - провiдний спецiа;riст вiд,пiлу з органiзацiйних питань

апарату викоItавчого коиiтету Нетiшинськоi мiськоi

ради

СЛУХАЛИ:

Бобiну О.П., заступника мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв рали, голову KoMicii:

Сьогоднi 28 жовrня 20l9 року проходи гь лруге засiдання конкурсноТ

комiсiiназаЙнятIяВакантноiпосадиДиректораНетiшинськоi
зага:tьноосвiтньоi школи I-Пl, ступенiв Nэ4 Нетiшинськоi MicbKoT ради

Хмепьницькоiобластi.ЗасiДаннякомiсiiбУлепроходитивонлайн-режимi.

конкурсна комiсiя затверджена вiдповiдно до розпорядження мiського

.оло"и 
"iд 

2З вересня 2019 року Nч207/2019-р (Про конкурсну комiсiю для

;;";""; *on*yp"y на зай""т," BaKaHTHoi посади директора Нетiшинськоj

.i.-""oo""ir""oi школи I-III ступенiв Nч4 Нетiшинськоi MicbKoT ради

ХмельницькоТ областi>>.

конкурсна комiсiя е повноважною за умови присутностl на tl засlданнl

не менше двох третин вrл ii затвердженого скJlаду, Рilrlення koMicii

п.,"иrчar""" простЪю бiльшiстю голосiв присутнiх на ii засiданнi членiв

*Ь"*урс"оТ KoMlcii. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос

голови конкурсноТ KoMicii.
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Кворум для прийняття рiшення.комiсii с, а тому пропоную прийняти

пilIlення шодо початку засiдання KoMlcll,
''*-' ршilльтДтиголосувАННЯ щодо початку засlдання:

За
Проти

- l0 (десять)
- 0 (нуль)

Утрима,T ися - 0 (нуль)

Рirпення прийнято.

ВИРIШИЛИ: засiдання KoMicii розпочати,
СЛУХАЛИ:

Бобiну О.П., заступника мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв рали, голову KoMicii:

Вiдповiдно до протоколу KoHKypcHoi KoMicii для проведення конкурсу

на зайнятгя BaKaHTHoi no"uo" оllр"*,ора Нетiшинськоt загальноосвiтньоi

rп--" 
'-п' 

сryпенiв Nq4 Нетiшинськоi MicbKoi ради ХмельницькоТ областi

Ыо-tЬ *our"" 2019 року Nчl до участi в KoHKypci на зайняття вакавтноТ

посади директора Нетiшинськоi зага:tьноосвiтньоi школи I-ПI ступенiв Nэ4

Нетiшинськоi MicbKoT ради Хмельницькоi областi допущено - Машук Зою

Михайлiвну.

На засiдання KoMicii з'явилися Янович Катерина та Mun"",* О*"ч11,,__,____л.

,Що порядку денного засlдання KoHKypcHo:i KoMicii на зайяятгя BaKaHTHol

посади директоРu Н"l i,"п,ойi зu,-o"oo,uiтn"oT школи l-tlI сryленiв Nэ4

ij"rl.riJ_"T M,i""Koi рад, хмельницькоi областi пропонусться унести три

питання. зок?ема:
l . Про порядок проведення конкурсного вiдбору на зайнятtя вакантно1

n."uo" oip*rbpu H"ii-"""o*oT зайьноосвiтньоi школи I-III ступенiв

]тr+-fr"ri,пй**'i MicbKoi ради ХмельницькоТ областi,

2.Про регламент предс-tавленЕя та засл)товування, затвердження або

вiдх"ленн" публiчноi презентачii перспективного плану,,розвитку закладу

]J-"roT 
""p"o"uoi 

освiiи кандидата на зайняття BaKaHTHoi посади директора

Нетiшинськоi за.ал""оосвr,н"оi школи I-III ступенiв Nq4 Нетiшинськоi

MicbKoi ради Хмельницькоi областi,

3. Про проведення письмового iспиц та перевi|lи професiйних

компетентностей, шляхом письмового вирiшення сиryацiйного завданнJI

кандидата на зайнятIя BakaHTHoi посади директора Нетiшинськоi

.}Ы*..oo""ir"ooi школи I-1II ступенiв Ns4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

хмельницькоi областi.'**- я-Б у членiв KoMicii зауважень до порядку денного засiдання KoMicii

немас. Пропоную затвердити запропонований порядок денний засiдання

KoMicii. Прошу голосувати за цю пропозицlю,
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рЕзультАти ГолосувАнн,l за порядок денний засiдання KoMtctt:

За
ГIроти

- l2 (дванадцять)
- 0 (нуль)

Утрималися - 0 (нуль)

Рiшення прийнято,
ВЙРrШИЛИ, за,l вердиl и порядок денн ий_,]::]a:g",

поряrlок дЕннlltI
1. Про порядок проведення *b"*yp,nol.o вiдбору на зайняття BaKaHTHol

посади директорu H",i"n"o*oi зайьноосвiтньоl школи I-III ступенrв

*iiЪ..r i"i"й "i,"*oi 
puo" Хvельницькоi областi,

2.Про регламент пр"о",чЪп""п" та заслуховування, затвердження або

вiдхилення публiчноi презентачii перспективного ппанfл_ розвитку зак,JIаду

;;;;;,';"й""I *"]ii_y:i;i"r_H;, i:i;'"jiffiT}" Ш""Ё:#ХЖТ;
нетiшинськоi за гал ьноос в1,1 нъ

MicbKoT рали Хмельницькоi ооластl,

3. Про проведе"п" nrl"o"ouo,o iспиц та тl:|_:,.]|lJ професiйних

койпетентностей, шляхом письмового вирiшення ситуацiйного завдання

кандидаlа на зайнятTя "а*а"т"от 
по,uд" _. 

директора,, Нетiшинськоi

загал ьн оос BiTH ьоi школи r-rrt й,нi" Ns4 Нетiшинськоi MicbKoi рали

Хмельницькоi областi,
Питання перше порядку денного

Сахнюк Н.Ю, .опо"п"й- """"i-ic, 
з пи,ан" каlр]|л9.|о забеЗпечеНнЯ

вiддiл} правовоt О та кадрового забезпеченнJt, секретар koMlcll:
"'ъi;;;; ;. nyn*,y Я Положення про порядок проведення конкурсу на

';fi ;;;;t" i"*йi",,;;;;,ф,лп"оi освiти _KoMyHa:tbHoi 
форми

власностi затвердженого p,-;n;; ;;р,; лрrгоi с9лСl_|fТiШИНСЬКОi MicbKoi

ради VIl скликання "iд 
12 ";;;; 'Ъ'1' 

Й'-у Ns 4212710 конкурсний вiдбiр

здiйснюсться за резул ьтатами:

описЬмоВогоiспитУна,"uпп".u*о"ооu"стваУкраiниУсферiзагальноi
середньоi освiти, зокрема Законiв Украiни <П!о_освiтр, <<Про загальну

середню ocBiTy>>, iнших нормативно-правових..актiв у сферi загальноi

середньоi освiти, а,u*Ь*-i<оtrц"пцii реалiзачii _лержав'"] T1,]1y,.l

"qфi р"qорrуuання загальноi середньоi освiти <нова ykpalнcbka

школа> на перlод до ;0i;;;-у, сх"а",е"оТ. розпорядженням Кабiнеry

MiHicTpiB УкрiТни вiл l4 грудня 20lб року_Л9 УББ-р: 
..

. 
""p""ip* 

професiйних компетентностей, шо вiдбуваеться цlляхом

пrЪо"Ьuо.о u"рi,ення сиryацiйного завдання;

. rtyo"lrr"i та вiлкритот презентацii державною. мовою перспективного

плану розвитку закладу загальноТ середньоТ освiти,.а також надан11_,,_т

вiдповiдей nu aun"un"" членiв конкурсноi koMicii щодо проведеноl

презентаuii.

ВисТУпили:
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Бобiна О.П,, заступник мiського ,голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв рали, голова KoMiciT:

- Пропоную такий порядок конкурсного _вiлбоlr: :::::]:I
заслуховування, затвердженюI або вiдхилення публiчноi презентац1l

перспективного llпану розвитку закладу загальноi середньоi освiти Ki:al11l1

на зайняття BakaHTHoi посади директора Нетiшинькоi загальноосвrтItьо1

школи I-III сryпенiв Nq4 Нетiшинськоi мiськоi ради'":"*,*i:_,_::.]з::":

далi перейти до проведення письмового iспиту та вирiшення ситуацlиного

завдання.

Питань та зауважень не надiйrrrло,

ставлю на голосування питання щодо порядку проведення конкурсного

вiлбору на зайнятrя вакантноi посади директора _. 
Нетiшинськот

:i?;;;""";irr";i--.u*on, btli cry"e"iB Ns4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi,

ЁЫ;;Тдiй голосувдння: щодо порядку проведення конк}рсного

вiдбору на зайнятгя вакантнот посади дирекгора .. 
Нетiшинськоi

l#-ii""""ir"""i школи I-III ступенiв Nэ4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi:

За
Проти
Утрималися

_ 12 (дванадцять)
0 (нуль)

- 0 (нуль)

ВИСТУПИЛИ:
Бобiна О.П., заступник

виконавчих органiв ради, голова

Пропоную затвердити

презентацii перспективного
освiти - до 20 хвилин.

регламент для представлення..

плану розвитку закладу загальноl

Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛП:

1.затвердити порядок конкурсного вiдбору: заслуховування,

затвердження або вiдхилення презентаuii перспективного плану розвитку

au*uoy au.-"noT середньоi освiти кандидата на зайнятIя вакантноТ посади

директора Нетiшинськоi зага"rьноосвiтньоi школи I-1II сryпенiв Nl4

i"ri.u"r""noi Micb*oi ради хмельницькоi областi, проведення письмового

iспиry та вирiшення ситуацiйного завдання,

Питаrlня друге порядку денного

мiського голови з питань дlяльност1

KoMicii:

публiчноi
середньоi
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рЕзультдтИ голосувднItя: щодо погодження регламенту для

пDедставлення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку закладу

зчгал"ноi с.рел"ьоТ освiти - до 20 хвилин:

За
ГIроти

- 12 (лваналчять)
- 0 (нуль)

Рiшення прийнято.
Ви Рlш иЛ и:

1. 3атвердити регламент для представлення публiчноi презентацtl

перспективяого плану розвитку ,uп,uду ,u,-"noi середньоi освiти

- до 20 хвилин.
ВИСТУПИЛИ:

Машук З.М., кандидат на зайнят-rя BaKaHTHoi посади директора

нетiшинськоiзага:tьноосвiтньоiшколиI-IllсryпенiвNs4Нетiшинськоi
,Б-i'р"о, Х".льницькоi областi, яка презентувала публiчну презентацiю

rrерспективногО плану розвиткУ закладу зага:tьнОi середньоi освiти та дала

вiдцовiдi на поставленi питання,

Утримапися - 0 (нуль)

СЛУХАЛИl
Бобiну О.П., заступника мiського

виконавчих органiв рали. голову коviсiТ:

голови з питань дlяльностl

Ставлю на гоJlосування "",u,n" "|о затвердженнJI публiчноi

презентачii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi

ob"ir" *u"д"дuru на зайняття вакантноi посади директора нетiшинськот

a"a-"no."uir"uoi школи 1-III ступенiв Nq4 Нетiшинськоi MicbKoT ради

Хмельницькоi областi Машук Зоi Михайлiвни,

i,ЪiулiтдтИ голосvвдння: щодо затвердження публiчноi

презентачii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi

o""ir, *u"д"дчru на зайняття BaKaHTHoi посади директора Нетiшинськоi

,u.-"поо"ui''ооiшколиI.IIIсryпенiвNs4Нетiшинськоiмiськоiради
ХмепьницькоТ областi Машук Зоi Михайлiвни,

За - 12 (дванадцять)
Проти - 0 (нуль)
Утрималися - 0 (нуль)
Рiшення прийrrято.
ВИРIШИЛИ:

1. Затверлити публiчну презентацiю перспективного плану розвитку

aunnuoy aua-"no'r' середньоi освiти кандидата на зайнятгя BaKaHTHoi посади

o"|"*ropu НетiшинЪькоi загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв Nл4

i.'rirп"""onoi 
"i"bKoi ради Хмельницькоi областi Машук Зоi Михайлiвни,

Питання третс порядку денного
Сахнюк Н.Ю., головний Спецiа;riст з питань кадров::о забезпечення

вiддiлу правового та кадрового забезпечення, секретар комlсu:
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До кожного бiлета включаеться по одному питанню на перевiрку знання

K";;";;ii УкраiЪи, Зu*опу V*рчiп""'Пiо запобiганяя__корупцii", два

питання на перевiрку a"u"n" au*о"одuu"iuu a урu*уuчнням специфiки

функчiональних повноваженьк"рЬп"пu_,uпп*у загальноi середньоi освiти та

Ji"ого с"ryа,riй"ого-}авдання - усього 5 питань,

Загальний'ч"п""u"о"о,оiспитУДляпiдготовкивiдповiдiна
екзаменацiйний бiлет становить 60 хвилин,

lспит складасться державною мовою,

;;;;i;;;;"i "iдповiдей 
на питання бiлета кандидат здiйснюе записи

нааокушiiзшТаМпом"'*u"uu*о'окомiтетУНетiшинськоjмiськоiради'
l1pl';';o*Й,o 

" 
оЁЬ":",поuо 

-,**y"u"" 
прiзвище, iм'я, по батьковi

*u,iоЙuru, no".p бiлета та питання, зазначенi u бiп"]],__ 
_,__...

;;;;;;;""-; вiдповiдей на аркушi проставляеться пiдпис кандидата та

;;;;^;;;;;;; t"n,,ry. ПiдО""'пiдсумку,дi.l.""'":,:т_,yтхом додавання

балiв за кожне питання l занесеЕня загальноi суми балiв у екзаменачiйнУ

вiдомiсть.
" ,Д,ля очiнки знань каfiдидата використову€ться п'ятибfu'rьна система,

оцiнювання проводиться вtдповiдно до пункту 11 Положення npo no|j111,

проведення конкурсу на посаду керiвникiв ,i*lai,_,.:1T*oi cepTi::l

oirirJ *оrу"-"поi форми власностi затвердженого рiшення сорок другоr

сесii Нетiшинськоi MicbKoT ради vII "nn"n*"" 
вiд 12 червня 2018 року

iгrЪйi6. y"it'l 
"ленам 

KoMiiii розданi критерii оцiно,uп1",_

Бобiна Ольга Петрiвна продемонструвала членам KoMicii цiлiснiсть

запечатаного конверту з екзаменацiйними бiлетами, Розпечатала конверт,
--''" 

Й;;у- 
'"" 

Йи*айлiвна "и,ягнула 
екзаменацiйний бiлет Nq 1 З за такими

П"'u'ilЧоо"ооп 
обрання Президента Украiни (статгя l03 Конститучii

u*ou'1l'noou"n" 
декларацiй осiб, уповноважених_на виконання функчiй

лержави або мiсцевого 
"uпro"p"oyuun"" 

(статrя 45 Закону Украiни <Про

запобiгання корупчiТ"),
з. Ситуачiйне завдання, Учитепь В,в, систематично порушу€

дисциплiну i не виконус cBoix професiйних обов'язкiв при поryраннi його

Ё".-"i""р.оп"о.о керiвника завуча'М)И- _Д"р"ктор 
шl:a,lл:::л1:,iп"*" npo

по.а"у роботу В.В., але й про те, що М,М, не явно, власлlдок свос1

"пuОоiJр"*rЙпо",i "" "р""по,"киlt 
cTocyHKiB , ." Ч:: _t1*,":: ?y:,:l:

п"ооьйо"i""l"rь в.в. чи замовчус ii. Безпосереднiх, явних причин 1 зачlпок

o"i ,JЙ""r" М.М. (безпосередн ього керiвника), начебто немас: 
1111|::1у

;;;;;"; ъуr" В,В. (пiдлеглиЙ;, Але водночас {1р-"у-"-р 
школи усвlдомлюе,

шо в поганiй роботi В.В. е значца частка вици М,М, Кого ж варто бiльшою

мiрою покарати?
4. Зовнiшне незалежне оцiнювання (статгя 4? Закону УкраiЪи <Про

ocBiry>).
5. Трудовий логовiр (статrя 2l КЗпП Украiни),
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Письмовий iспит розпочався оо r1,oO годинi та закiнчився о 12,00

.oo"ni ."ПЪруr.пь пiд час складання кандидатами iслиry конкурсною

комiсiсю не виявлено, К""*ур,"", ,** письмовi вiдповiдi на бiлети та

залишила засiдання KoHKypcHol Koмlcl1,,-,-й;й 
-"t";;,_{ {1н,, 

",iu*3ýi".i, 
u ЖrЪ"ff;#"ХХl

нетiшинськот загмьноосвrтньi

MicbKoi ради Хмельницькоr oonu",i ni"n" закiнченrrя скJIадання кандидатом

'i"n"ry 
"b""ry""na 

до оцiнювання вiдповiдей,

ВИСТУПИЛИ: ,л,того голови з питань дiяльностi викоНаВЧИХ
Бобiна О.П., заступник мlсы

органiв ради. голова KoMicii:

,Щоводжу до вiдома членiв KoMicii, що 29 жовтня 2019 року о 14,00 годинt

вiдбудеться третс засiдання конкурсноi koMicii цодо визначення переможця

конкурсу на зайнятгя uu*un,noi посади директора Нетiшинськоt

загальноосвiтньоiшколи1-1lIстУпенiвNs4Нетiшинськоiмiськоiради
хмельницькоj областi,

ВИСТУПИЛИ:
Ъобiна О,П,, заступник мiського

виконавчих opIaHiB ради, голова KoMicii:

голови з питань дiяльностi

чи с у членiв koMicii зауваження, пропозиuii? Кожний член koMicii може

додати до протоколу окрему думку,

ffi H"X"#ff :;:;#;^;"р"::-д. jpl]lii:'l]1,]jз*;Jo,o*,,
вiдповiднi рiшення, Засiдання конкурсно1 koмlcll ошlrо закритим

о.П.Бобiна

Н.Ю.Сахнюк

Ю,В.Вiтушинська
о.Л.Костюк
.О.Кравчук
о.П.Максимюк

сько
.Г.Сищук
В.М.Форсюк

Л,П,Шпарук
В.Янович

голова koMicii

Секретар KoMicii;

rIлени KoMicii:

М.с.Яцюк


