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Присутнi члеllи KoMicii:

Бобiна ольга

сахяюк Наталiя

мисько Василь

Сищук Свiтлана

- заступник мiського голови, голова KoMicii

- головний спецiмiст з питань кадрового забезпечення

вiдлiлу правового та кадрового забезпечення апараtу
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- начальник управлiння освiти виконавчого KoMlTeTy

Нетiшинськоi мiськоi рали
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Янович Катерина

ялtок Микола
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- голова Ради НетiшинськоТ зага:tьноосвiтньоi школи

l-tIl стlпенiв N94 НеliшинськоТ MicbKoT ради

ХмельницькоТ областi

- директор Нетiшинськоi зага_rrьноосвiтньоi школи

1-III 
'ступенiВ N2 Нетiшинськоi MicbKoi ради

Хмельницькоi областi

Вiлсутнi ч,rеltи копriсii:

максимюк Оксана

СЛУХАЛИ:

. Бобiну О.П., заступника мiського

виконавчих органiв рали. голову KoMicii:

- голова батькiвського KoMiTeTy 1l-Б класу

нетiшинськоi загальноосвiтньоi школи I-Il[ ступенiв

Ns 4 Нетiшинськоi MicbKoi ради ХмельницькоI областi

голови з питань дlяльностl

Сьогоднi 16 жовтня 2019 року проходить перше засiдання конкурсно1

koMicii на зайняl-гя вакантнот посади , директора Нетiшинськоi

загальноосвiтньоi школи I-IIl ступенiв Л!4 Нетiшинськоi MicbKoI ради

Хмельнишькоiобласri.3асiданнякоviсiТбУлепрохоДитивонлайн-режиvi.

конкурсна комiсiя затверджена вiдповiдно до розпорядження мiського

.onouu uiд'j3 вересня 2019 року Nч207/2019-р <Про конкурсну комiсiю для

npou.o"rr" *onnyp"y на зайняття BaKaHTHoi посади директора Нетiшинськоi

.ir-oroo."irn"o'i' -noru IJII ступенiв Ns4 НетiшинськоТ MicbKoT ради

Хмельницькоi областi>>.

Конкурсна комiсiя с повноважною за умови присутност1 на 11 засlданнl

не менше двох третин вtл 'ti затвердженого складу, РiлIення koMiciT

;;r;;;.ъ"; про"rЪ,о бiльшiстю голосiв присутнiх на Ti засiданнi членiв

кЬrкур"ноi KoMiciT. У разi рiвного розполiлу голосiв вирiшальним € голос

голови конкурсноi KoMicii.
Кворум лля прийнятгя рiшення KoMicii €, а тому пропоную прийняти

рiшення шоло початку засiлання KoMiciT,

рЕзультдтИ голосувднНЯ щодо початку засIдання:

За
Проти

- 10 (лесять)
- 0 (нуль)

Утрималися - 0 (нуль)
Рiшення прийнято.

ВИРIШ ИЛИ: засiдання KoMiciT розпочати,



слУ)(АЛи:

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

виконавчих органiв рали, голову KoMicii:

Конкурс проводиться вiдповiдно до:

- наказУ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiл 28 березня 2018 року

No 29l <Про затвердя{ення Типового положення про конкурс на посаду

керiвника державного, комунального закладу загальноi середньоi

освiти>;

- рiшення сорок другоi ceciI Нетiшинськоi Micbkoi ради vII скликання

вiл 12 червня 2018 року N9 42l27l0 <<Про положення про порядок

проведення конкурсу на посаду керiвникiв закладiв загальноi серелньоi

_ 
освiги комунальноТ форvи власностi".

Конкурс складасr ься з таких етапiв:
1) прийняття рiшення про проведення конкурсу та затвердження складу

конкурсноi KoMicii;
2) оприлюднення оголошення про проведеfня конкурсу;
3) прийняття документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь у

KoHKypci;
4) перевiрка поданих документiв на вiдповiднiсть установленим

законодавством вимогам;
5) допущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi;
6) ознайомлення кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим

колективом та представниками батькiвського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного вiдбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9.1 оприлюднен ня результатiв конкурсу.

Тепер детально, щодо кожного етапу проведення конкурсу:

1) прийнятгя рiшення про проведення конк)?су та затвердкення

складу конкурсноj KoMiciT - конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади

директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв

Ns4 Нетiшинськоi MicbKoT ради Хмельницькоi областi оголошено

вiдповiдно до рiшенш шiстдесят першоi (позачерговоi) cecii
НетiшинськоТ MicbKoi ради вiд 06 вересня 2019 року Nsбl/4097.
Конкурсна комiсiя затверджена вiдповiдно до розпорядження
мiського голови вiд 23 вересня 2019 року Nэ207/2019-р(з рiвною

,
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кiлькiстю представникiв кожноТ iз cTopiH, визначених Законом

Украiни <Про загальну середню ocBiTy>);

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу _ оголошення

про проведення конкурсу оприлюднене на вебсайтi Нетiшинськот
MicbKoT ради (рубриках оголошення та BaKaHcii) та в газетi

<Нетiшицський вiсник> вiд 12 вересня 2019 року М37 (1955). В
оголошеннi зазначенi Bci данi вiдповiдно до вимог пуцкту
4 Положення про порядок проведення конкурсу.

3)прийняття документiв вiд осiб, якi виявили бажання взяти участь у
KoHKypci - документи приймалися вiд 09 вересця до

08 жовтня 20l9 рокry .

Сьоголнi переходимо до 4 Tа 5 етапу конкурсу, а саме: перевiрка

поданих документiв на вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам

та доrrущення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi.

. .Що порядку денного засiдання KoHKypcHoi KoMicii на зайняття BaKaHTHoi

посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв N94

нетiшинськоi Micbkoi рали Хмельницькоi областi пропонусться унести два
питання! зокрема:

I. Перевiрка по.даних локументiв #андидатами на lайня пя
BaKaHTHoi посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоj школи I-III

ступенiв Nч4 Нетiшинськоi MicbKoT ради Хмельницькоi областi на

вiдповiлнiсть установленим законодавством вимогам.
2, .Ц,опуцення кандидатiв до участi у конкурсному вiдборi на

зайняття BaKaHTHoi посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоТ школи
1-1II ступенiв JYl4 Нетiшинськоi MicbKoi ради Хмельницькоi областi.

Якщо у членiв KoMiciT зауважень до порядку денного засiдання KoMicii
немас. Пропоную затвердити запропонований порядок денний засiдання
KoviciT, Прошу голосуваlи за uю пропозичiю.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ за порядок денний засiданrrя KoMicii:
За
Проти

- l0 (лесять)
- 0 (нуль)

Утрималися - 0 (нуль)
Рiшення прийнято,

ВИРIШИЛИ: затвердити порядок денний засiдання.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

l. Перевiрка поданих доку\4енriв кандидатами на зайняття BaKaHTHoi
посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоТ школи [-lII ступенiв Nl4
Нетiшинськоi мiськоi рали Хмельницькоi областi на вiдповiднiсть

установленим законодавством вимогам.
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2. Щопущення кандидатiв до участi у KoiKypcHoMy вiдборi на зайняття
вакантноi посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоi школи IJI]
ступенiв Nl4 Нетiшинськоi MicbKoi ради ХмельницькоТ областi.

На засiдання з'явився Яцюк Микола - директор Нетiшинськоi
загальноосвiтньоТ школи -III ступенiв Ns2 Нетiшинськоi MicbKoi ради
хмельницькоi областi.

Пптання перше порядку денЕого
Сахнюк Н.Ю., головний спецiалiст з питань кадрового забезпечення

вiддiлу правового та кадрового забезпечення, секретар KoMicii:
Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвника закладу освiти:

посалу керiвника закладу загальноТ середньоi освiти мохе займати особа, яка:

- с громадянином Украiни,
-ма€ вищу педагогiчну ocBiTy не нижче сryпеня магiстра (спецiалiста) ;

-стаж педаtогiчноТ роботи не менше грьох poKiB:
- якi вiпьно володiють державною мовою.

- ,Д,ля участi у KoHKypci подають TaKi документи:
. заяву про участь у KoнKypci з цаданням згоди на обробку rlерсональних

даних вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персонtlльних данию);
. автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
. копiю документа, що посвiдчуе особу тl пiдтвердхус громадянство

УкраТни;
. копiю докуменlа про вишу ocBiTy не нижче сrупеня vагiстра

(спечiалiста), у разi наявностi присво€ння вченого звання, присуджецня
наукового ступеня;

о копiю труловоi книхки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж
ледаl огiч ноI дiял ьнос t i не менше трьох poKiB на момент Тх подання i

о довiдк) про вiлс1 lHicTb с5димостi:
. згоду на вiдеофiксацiю;
. медичнi довiдки про стан здоров'я, щодо перебування особи на облiку

у психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони здоров'я за

формами Фl40/о та Ф|22lо;
. 2 фотокартки (4*6 см.);
о мотивацiйций лист, складений у довiльнiй формi.
,Щокументи конкурсною комiсiсю приймалися вiд 09 вересня до

08 жовтня 2019 року. Заяву подав один кандидат, а саме Машук Зоя
Михайлiвна (документи поданi 08 жовтня 2019 року).

Машук Зоя Михайлiвна до конкурсноi KoMicii подала TaKi документи:
заяву про участь в KoHKypci; резюмеi копiю документа, що посвiдчус особу та
пiлтверлжус гроNlадянство Украiни (копiя паспорта); копiя диплому про
вищу ocBiTy (Машук Зоя Михайлiвна закiнчила Рiвненський державний
педагогiчний iнститут за спецiальнiстю yKpaiHcbKa мова та лiтераryра
присвоено квалiфiкачiю спецiалiста вчитель yKpaiHcbKoT мови та лiтератури;
копiю трудовоi книжки, що пiдтверджус педагогiчний стаж, який станом ва
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lб жовтня 2019 року склалас понад 28 poкiв; зiода на вiдеофiксацiю; меличнi

довiдки про стан здоров'я, щодо перебування особи на облiку у
психоневрологiчному та наркологiчному закладi охорони здоров'я за

формами Фl40/о та Ф122lо; мотивачiйний лист; копiя атестацiйного листа;

iгола на збiр та обробкl персональни\ даних та ловiлки про несlлимiсrь,

Однак, довiдка про несудимiсть, яка подана 08 жовтня 20l9 року свiдчить

про те, щО Машук Зоя Михайлiвна не притяryвалася до адмiнiстративноI
вiдповiдальностi, а довiдка, яка свiдчить про те, що Мацrук Зоя Михайлiвна

на територiт Украiни ло кримiнальноi вiдповiдальностi не притяryвалася, не

,n"ro1 "" 
не погашенот судимостi у неi не мас та в розшуку не перебувае, але

станом на l0 жовтня 2019 року, тобто пiсля закiнчення TepMiHy подачi

локуvентiв, аtле станом ло першого засiлання.
Отже, Машук Зоя Михайлiвна: е громадянином Украiни,

-мас вищу педагогiчну ocBiry не нижче ступеня магiстра (спецiалiста) ;

-сrаж педаlогiчноТ роботи не менше трьох poKiB;

- володiс державною мовою.

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

виконавчих органiв ра.чи, голова KoMicii: '
- Чи е у членiв KoMiciT питання чи зауваження щодо довiдок про

несудимiсть Машук Зоi Михайлiвни?

Питань та зауважень не надiйшло.

Сlавлю на голос)вання пиlання шодо леревiрки поданих документiв на

вiдповiднiсть установленим законодавством вимогам.,Щокументи Машук ЗоТ

Михайлiвни вiдповiдають встановленим вимогам.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: документи Машук Зоi Михайлiвни
вiдповiдаюtь установленим законодавством вимога\,l на зайнятгя BaKaHtHoT

посади директора НетiшинськоТ загальноосвiтньоI школи IlIl ступенiв Nэ4

Нетiшинськоi MicbKoi ради Хмельницькоi областi,
За
l1ро,l,и

- l1 (одинадцять)
- 0 (нуль)

У,грималися - 0 (нуль)
Рiшення прийнято.

ВИРIШИЛИ:
1.,Щокументи Машук Зоi Михайлiвни вiдповiдають установленим

законодавством вимогам на зайняття вакантноТ посади директора
I,[етiшинськоi загальпоосвiтньоi школи I-III ступенiв Nq4 Нетiшинськоi
MicbKoT рали ХмельницькоТ областi.
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Питання лруге порядку денного

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

виконавчих органiв рали. голова KoviciT:

Наголошую на тому, цо 28 жовтпя 2019 року о 10,00 годинi в

ппимiшеннi виконавчоrо koMireTy Нетiшинськот Micbkoj ради

iJr".Ш1""."*.'. м.Нетiшин. Хмельницька область, ] поверх, KiMHaTa для

нарадF вiдбудеться конкурсний вiдбiр на зайняття вакац.rноi посади

оБЬо" ъетiшинськоТ' .u.*urroo""i'n"oi школи IJII ступенiв N4
Нетiшинськоi MicbKoi ради Хмельницькоi областi,

Ставлю на голосування питання про допущення Машук Зоi

михайлiвни до участi у конкурсному вiлборi на зайняття вакантцот лосади

;й;;;;р" Нетiшинськоi зчгал"ноосвi"ьоi школи I_III ступенiв

й4 H"rirun""noT MicbKoT рали Хмельницькоi областi,' 
, ршзультДти гблосуВАННЯ щодо допущення Машук Зоi

михайлiвни до участi у конкурсному вiдборi на зайнятгя вакантнот посади

;;.;;ь" неriшrrсь*оi загальноосвiтньоi школи I_пI сryпенiв

J\!4 Нетiшинськоi мiськоi ради Хмельницькоt ооласт1:

a

За
Проти

- 1 l (одинадцять)
- 0 (нуль)

Утрималися - 0 (нуль)
Рiшення прийнято.

ВИРIШИЛИ:---- i Допу"r"rи Машук Зою Михайлiвну ло участi у конкурсному вiдборi

на зайняття- BakaHTHoi посади директора Нетiшинськоi загальноосвiтньоi

школи l-tll ступенiв No4 Нетiшинськоi MicbKoT ради Хмельницько'i областi,

2. Спецiалiсту з питань кадрового забезпечення вiддiлу правового та

кадрового забезпечення, секретарю koMiciТ HaTarrii 
. 
Сахнюк письмово

поuiдо""ru Машук Зою Михайлiвну про прийняте рiшення конкурсною

комiсiсю.
З. Управлiнню освiти виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради до 18 жовтня

20l9 року ознайомити кандидата iз закладом освiти, його трудовим

колективом та представниками батькiвського самоврядування закладу,

ВИСТУПИЛИ:
Бобiна О.П., заступник мiського голови з питань дlяльност1

виконавчи\ органiв рали. голова KoMicii:

чи с у членiв koMicii зауваження, пропозицii1 Кохний член koMiciT може

додати до протоколу окрему думку.
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Питання, якi виносилися на розгляД , KoMicii, розглянутi, прийнятi

вiдповiднi рiшення. Засiдання конкурсноТ комiсii 9;олошую 
закритим,

Голова KoMiciT

Секретар KoMicii:

Члени KoMicii:

о.П.Бобiна

Н.Ю.Сахнюк

]Ю.В.Вiryшинська

- о.Л.костюк

О.О.Кравчук

вrдсутня .П-Максимюк

.Мисько

С.Г,Сищук

В.М.Форсюк

Л.П.Шпарук

К.В.Янович

М.С.Яцюк


