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KoHKypcнoi KoMicii для провед€цня конкурсу на зайняття_ BaKaHTHot

посадп директора НетiшцнськJi загдл,ноос"i,н,оi школи I-III ступенiв
""'-'" ^ ib l н.iriшинськоi MicbKoi радп Хмельницькоi областi

l4.00 год.
29 rковтня 2019 року

ПрисJтнi членш KoMicii:

Бобiна ольга

сахнюк Наталiя

Вфшинська Юлiя

костюк Оксана

Кравчук Олександр

мисько Василь

Сищук Свiтлана

Форсtок Валентина

- засryпник мiського голови, голова KoMicii

- головний спецiалiст з питань кадрового забезпечення

вiддiлу правового та кадрового забезпечення апараry

"йп'чuчо.о 
KoMiTeTy Нетiшинськоi MicbKoT ради,

секретар KoMicii

- голова батькiвського KoMiTeTy 8-Б класу Нетiцтинськоi

зага:rьноосвiтньоi школи I-IЦ ступенiв. Nq4

нетiшинськоi Micbkoi ради Хмельницькоr ооласт1

- вчитель початкових класiв нетiшинськоi

,u.-"noo""irn"oT ш,|оли I-III сryпенiв Ns4

н"rltп"п""*оi 
"i"bKoi 

ради Хмельницькоj областi

- вчитель icTopiT, вчитель <Захист Вiтчизни>

н"rirlrrп"о*оi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Nл

q H;ri;"r""*oi 
"icbKoi 

ради Хмельницькоi областi

- начzlльник управлiння освiти виконавчого KoMiTery

Нетiшинськоi MicbKoi ради

- заступник директора з виховноi роботи Нетiшинськоl

загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Np4

Неriш"нс"коi MicbKoT ради Хмельницькоi областi

- заступник директора з навчально-виховноi роботи

Нетiшинського навчаJIьно-виховного комплексу

uЪu.-"поо"ulrп" школа I-II ступенiв та лiцей>

Нетiшинськоi MicbKoi ради Хмельницькоj областi

- заступник директора з. навчаJlьно-виховноi роботи

Нетiшинськоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Nэ

1 нетiшинськоi мiськоi ради Хмельницькоi областi

Шпарук Людмила



Янович Катерина

Яцюк Микола

Вiлсутпi члени Koпticii:

максимюк оксана

a

Костецька Катерина - провiдний спецiалiст вiддiлу з

апарату викоIlавчого KoMlTeTy

ради

2

- голова Ради Нетiшинськоi загальноосвiтньоi

i Пi"" "Ъ"]rЪ 
М' Нетiшинськоi MicbKoi

Хмельницькоi областi

- липектоD Нетiшинськоi загальноосвiтньоi

i-''i"".туri""'".ln" НетiшинськоТ мiськоi

Хмельницькоi областi

- голова батькiвського KoMiTery _1_1_:Б 
*i:l

Нетйнськоi загаlrьноосвiтньоi школи I-III ступенtв

ri, + i'"Б"""*"i MicbKoT ради Хмельницькоi областi

кандидат на зайняття вакантноi посаlи__aиреКm!1
-'H"rirп"r""*oT 

загальноосвiтньоi школи IjII ступенlв

NJ H"rirп"n"o*oT MicbKoi ради Хмельницькоi областi

школи
ради

школи
ради

органiзацiйних питанъ

нетiшинськоi Micbkoi

СЛУХАЛИ:

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

виконавчих органiв рали, голову KoMiciT:

Сьогоднi 29 жовтня 20l9 року проходить третс засiдання конкурсноТ

KoMicii на зайIяття uununrnoi посади 
__директо11_. 

Нетiшинськоi

.i.-"noo"uir,ruoi школи I-III сryпенiв Ns4 Нетiшинськ", j,ч-,|*"
X""nor"uu*oT оьластi. Засiдання KoMicii буле проходити в онлайн-ре)r<имl,

конкурсна комiсiя затверджена вiдповiдно до розпоряджеrrня мiського

гопови вiд 23 вересня zOls pofr ;iniO7i2019-p <Про конкурсну комiсiю дпя

пDоведення конкурсу на ,айнйя BaKaHTHoi по"чд" д,р"п-р_u нетiшинськоi

;;;;;;;;;;;i'"1non" brIi 
""упенiв 

Ns4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi>>, i на i] засiданнi" ""'?;;у;."" 
комiсiя с повновzDкною за чмови лрисутност]

не менше двох третин вtд ii затвердженоfо складу,". Рiшення koмlcll

поиймаються простою бiпьшiс;;;;;;; присутнiх на ii засiданнi чпенiв

lЖij;;iio"i;i" 7p*i piu"o,o розподiлу голосiв вирiшаlIьним € голос

голови KoHKypcHoi KoMtclt,
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Кворум дпЯ прийнятrЯ рiшенлял.комigii е, а тому пропоную прийняти

'''"'býi""TiТr?;a"ffi ЁlJitii',л"о"""чаткузасiдання:

За
Проти

- 1 1 (одинадцять)
- 0 (нуль)

Рiшення прийнято,

ВИРIШИЛЦ: засiдання KoMiciT розпочати,

СЛУХАЛИ:

Бобiну О,П,, заступника *]".o.jo,o голови з питань дiяльностt

виконавчих органiв ради, голову KoMtctr:

До порялкУ денного засiдання конкурсноi KoMiciT на_зайrrяття BaKaHTHoi

[осади директорu H",i,"n"o'#i'b"-i""lJ,"i,"""i школи, blll сryпенiв Nч4

Нетiшинськоi MicbKoi ради л"""","ч"-"r областi пропонусться унести одне

питанIя, зокрема" __л_, ,,л оайяg.гтя BaKaHTHoi посади
1.Визначення переможця конкурсу. на.. зайY:т-. ва

^"o.-;;;; 

"-n;;;i.::.ll:_.]i;""*i#xъ^Ji*"" 1-Il I сryпенlв

Ns4 Нетiшинськоi Micbкol ради лмЕJrьп цD!\чi,--,_-

Якщо у членiв KoMicii зауважень до порядку денного засiдання KoMtctt

немае. Пропоную "u,u"ро"ii'-":"роп:l:т,й 
порядок денний засlданIlJI

no"i"ii. Про-у .олосувати за цю пропозицlю,

рЕзультАти ГолосувАнtIЯ за порядок денний засiданвя KoMiciТ:

за _ ll (одинадцять)

Утрималися - 0 (нуль)

Проти - 0 (нуль)

Утрималися

ВисТУПиЛи:
Бобirlа О,П,, заступник

виконавчих органiв ради, голова

Рiшення прийнято,
;ffi ff йiй;;;*рд"''';ЁiffiЁiЪifi#ff "

[.Визначення переможця конкурсу на 
.. 

зайняття_.

о"о"*rЙu"-НЪ,iшинськоi загмьноосвiтньоТ школи

il;;";i;"".;-"I MicbKoi ради ХмельниLrькоi областi,

вакантноi посади
I-III сryпенiв

Питання перше порядку денного

мiського гопови з питмь дiяльностi

KoMicii;

/
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зага.чьна "у," бlii:_,]JJ. 
"lх'"."ffi " 

Ч'i Ъ#: . YТfr :l1Ы:
результатами пИС_ЬМОВОГО l:":;i;;'_ ;,;;61 третс питання - 4.083 баЛИi

n"iu"n, _ 4.08з бали:_друг. il;;;;r";;; _ з.giо б-".
u"ru"pr" n"ru""' - 3.8J3баЛИ: ПuЯ t."#"", "Ь,".*. 

MauryK зоя МихайлiвНа
Вра,ховУючи "io":-"':' *;.;;;цii" упрuтп" та закону украiни <про

виявила достаrнi знання. з j;;;;;'';;";; знання з перевiрки знань

запобiгання корупчi'Ь,_,_:::',"";;"йiir, *уо*чiоr_rних повноважень

законодавства . УРryliillТ"оiiir"JЁпrrJ''"Йцiйногозавдання.
керiвника закладу загальноr сер

СЛУХАЛИ: ,---,lKa мiського голови з питань дiяльностi
Бобiну О,П" заступнt

виконавчих органiв ради, голову KoMtclt:

Ставлю на голосування питаЕня про чзнзченн] _l:чуожця 
конкурсу

"u,,uи""-"-"uпu",поi..по,*";ll,."":ffi ;;lъffi "iт";ill}Tн;::i
ffiтJ-'Чl,:",fi i'^"o",};i."Ъ;;;;;;-""i.i*о,"ry_..","оu,""1ili,"1i;*,
Ь;"-;;"";;' Олl кс i Ио"и чу,"tт,ч ::, :" лi.:,"fil,fr ffii:., Mic bKoi рапи
..ягальноосвiТНЬОi ШКОЛИ l-П lrЧ ^"-aи"iq-у, яК ПеРеМОЖurl КОНКУРСУ Та

х".п"""ц"поi обласТi МаШУЬоl";;;;^Ы.i;,""овiйо до статгi 26 ЗаконУ
чкпасти з нею KottTPaKT Tepмl]

'УБ;;;,,ii;;,;'.м"ну серелню oc Bi,yu),

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
- l 1 (одиналuять)
- 0 (нуль)

Утрималися - 0 (нуль)

За
Проти

Рiшення прийнято,

ВИРlШИЛИ: засл\ховування публiчноi "р*"_т?-1:1.За резУльтаТами #;'';;;; загал"ноi середньоi освiти,

l;::l}T."J1"""#i{}.j;,,Jx};lhHжiTi*,1:Jliii""J;"Hfr iX
письмового вирiшення ситуацlиноr " ::]::";_;,,;".*.1 загчл"ноосвiтньоi
на зайняття вакантноi посади директор" Н*:'"::"ý".]_:::

rrrколи [-lll сrупенiв lVs+ Негi,;"Ъ"коТ MicbKoi рали ХмельницькоТ областi

визнаr и Маu_гук 3оО М"*u1]_1Yо"ч головi супрунюку олексанлру

o""-"11ilТ'^'.Ё""#i,:::"1i,_":,Tж. jж*п,ffi :"1ý"#;
загальноосвiтньоТ ШКОЛИ 1-1l lз cryi;;_';l;-r:';; ;.'р."о** конкурсу Та

Хмельницькоi областi Машух

y*u"r, a о"о *о,тракт TepMiHoM на два роки,
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3.секретарю конкурсноi koMicii Сахнюк Ната,чii Юрiiвнi належним

чиномповiДомиТикандиДатаМашУкЗоюМихайлiвнУПрорезУльТати
пDоведення конкурсу на зайнятгя BakaHTHoi посади директора Нетiшинськоi

;;;;;;;;;i ',.inon,-, I-III ступенiв Nq4 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi.

чи с у членiв koмicii зауваження, пропозичii? Кожний член koMicii

може додати до протоколу окрему думку,
Питання, якi виносилися на розгляд_ комlсп, розглянутi, прийнятi

вiдповiднi рiшення. Засiдання KoнKypcнol Koмlcl1 закритим.

о.П,Бобiна

Н.Ю,Сахнюк

Ю.В.Вiтушинська

Костюк

.О.Кравчук

В.М.Форсюк

П.Шпарук

К.В.Янович

М.С.Яцюк

голова koMicii

Секретар KoMicii:

Члени KoMicii:

/ &f,--р.г.сипryк
," -l


