
ПРОТОКОЛ NЬ 1

засiдання конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на замiщення
вакантних посад керiвникiв комунальних закладiв загальпоi середньоi освiти

02 листопада202I року

Мiсце проведення: конференц-зал MicbKoT ради.

Початок о 14.30 год.

ПРИСУТНI:
Вiкторiя СКРИННIК, застуlrник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв MicbKoi ради;
Сергiй МОРОЗ, начапьник управлiння освiти;
Алла МАЦЬОХА, начаJIьник вiддiлу персонrLлу;
HiHa ГНIРОВСЬКА, голова MicbKoi органiзацiТ профспiлки працiвникiв освiти i науки
(за згодою);
Ольга ЗIРКЕВИЧ, директор КУ <Нововолинський центр професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв Нововолинськоi MicbKoT ради ВолинськоI областi>;
Вiталiя ОРИШКО, головний спецiалiст юрисконсульт управлiння .Щержавноi
служби якостi освiти у Волинськiй областi (бере участь у засiданнi в он-лайн режимi).
ВI.ЩСУТНI:
С ергiй ТРО ФИМtIУК, депутат MicbKoi р ади (тимчасова непрацездатнiсть).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про затвердження скпаду конкурсноТ KoMicii та розподiл ix функцiонtlльних
обов'язкiв для проведення конкурсу на замiщення вакантних посад керiвникiв
комун€Lльних закладiв з агальноi середньоТ освiти.
2. Про перевiрку поданих документiв вiд претендентiв на зайняття вакантних посад
дирекгорiв закладiв загальноi середньоi освiти НововолинськоТ MicbKoi ради:
Нововолинського лiцею Ns 1, Нововолинського лiцею Jф 3, Нововолинського лiцею J\Ъ

8, Нововолинського лiцею Jф 9.
3. Про прийняття рiшення про допущення/недопущення претендентiв для участi у
конкурсному вiдборi на посади керiвникiв комунЕLльних закладiв загальноТ середньоi
освiти.
4. Про визнання конкурсу на замiщення вакантноi посади керiвника (директора)
Нововолинського лiцею J\Ъ 1 Нововолинськоi мiськоi ради ВолинськоТ областi таким,
що не вiдбувся.
5. Про затвердження перелiку питань для перевiрки знання законодавства у сферi
загальноТ середньоi освiти.

1. СЛУХАЛИ:
Заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв мiськоi

ради Скриннiк В.Р., яка зазначила, що конкурсна комiсiя створена рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Нововолинськоi MicbKoi ради Волинськоi областi вiд 08 жовтня



2021' року J\b З64 (Про проведення конкурсу на замiщення вакантних посад
керiвникiв комун.tльних закладiв загальноТ середньоТ освiти Нововолинськоi MicbKoi
ради). Ознайомила конкурсну KoMiciT з iI скJIадом та запропонувЕLла обрати голову,
заступника, секретаря та членiв конкурсноi KoMicii.
ПРОПОЗИЩtЯ: затвердити скJIад конкурсноТ KoMicii для проведення конкурсу на
замiщення вакантних посад керiвникiв комун{tJIьних закладiв загальноТ середньоi
освiти Нововолинськоi MicbKoi ради:
Голова KoMicii - Вiкторiя СКРИННIК;
Заступник голови KoMicii - Сергiй МОРОЗ;
Секретар KoMicii - Алла МЩЪОХА;
Члени KoMicii - HiHa ГНIРОВСЪКА, Ольга ЗIРКЕВИЧ, Сергiй ТРОФИМLIУК, Вiталiя
оришко.
ГОЛОСУВАЛИ: результати вiдкритого голосування.
<За> - <6>;

<Проти> - (-);
<Утримались)) - (-).
ВИРIШИЛИ: затвердити скJIад конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на
замiщення вакантних посад керiвникiв комунitльних зашtадiв загальноi середньоi
освiти Нововолинськоi MicbKoi ради:
Голова KoMicii - Вiкторiя СКРИННIК;
Засryпник голови KoMicii- Сергiй МОРОЗ;
Секретар KoMicii - Алла МАЦЬОХА;
Члени KoMiciT - HiHa ГНIРОВСЬКА, Ольга ЗIРКЕВИЧ, Сергiй ТРОФИМLIУК, Вiталiя
оришко.

2. СЛУЬЛИ:
СКРиннiк В.Р., голову конкурсноi KoMicii, яка повiдомила, що для участi у

KoHKypci документи подЕLпи трос осiб. Перелiк необхiдних документiв зазначено в п. 6
ПОложення про конкурс на замiщення посади керiвника комунiLльного закJIаду
Загальноi середньоi освiти, затвердженого рiшенням Нововолинськоi MicbKoi ради вiд
24 вересня2021 року М 8/27.

1 . На роЗгляд конкурсноТ KoMiciT поступил а заява вiд Руги Наталii АнатолiТвни,
Т.В.О. ДИРеКтора Нововолинського лiцею }lb З, про бажання взяти участь у
КОНКУРСнОмУ вiдборi на замiщення вакантноТ посади директора Нововолинського
лiцею J\b 3 Нововолинськоi MicbKoT ради Волинськоi областi.

РУга Натаrriя АнатолiiЪна, ocBiTa повна вищ4 закiнчила Волинський державний
Унiверситет iMeHi Лесi Украiнки у 1999 роцi за спецiальнiстю <Украihська мова та
ЛiТеРатУра>, стаж педагогiчноТ роботи 24 роки. Щля участi у KoнKypci подала TaKi
документи:
, ЗаЯВа про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку персон€lльних даних
вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персон€Lльних даних);
- автобiографiя;
- копiя паспорта громадянина Украihи;
- копiя докумеt{та про вищу ocBiry з додатком;
- дер}кавний сертифiкат про piBeHb володiння державною мовою;
- копiя трудовоi книжки;
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi ;

- ДОВiДКа ПРо проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду;
- мотивацiiIнийлист.



Голова конкурсноi KoMiciT зазначила, що yci документи Руги Н.А. вiдповiдають
вимогам Положення про конкурс на замiщення посади керiвника комунiшьного
закJIаду загальноi середньоi освiти.
ГОЛОСУВАЛИ: <За> - <6>; <Проти) - (-); (Утрим€Lпись)> - (->.

2. На розгляд конкурсноi KoMicii поступила заява вiд Янюка Олега
Миколайовича, заступника дирекгора з навч€Lльно-виховноi роботи Нововолинського
лiцею N9 7, про бажання взяти участь у конкурсному вiдборi на замiщення вакантноТ

посади директора Нововолинського лiцею М 8 Нововолинськоi MicbKoi Ради
волинськоi областi.

Янюк Олег Миколайович, ocBiTa повна вищa закiнчив Волинський державниЙ

унiверситет iMeHi Лесi Украiнки у 2005 роцi за спецiальнiстю <Бiологiя>>, стаЖ

педагогiчноi роботи 20 poKiB. Для участi у KoнKypci подав TaKi документи:
- заява про участь у KoнKypci з наданням згоди на обробку персонtlльних даних
вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персонЕtIIьних даних);
- автобiографiя;
- копiя паспорта громадянина Украiни;
- копiя документа про вищу ocBiTy з додатком;
- державний сертифiкат про piBeHb володiння державною мовою;
- копiя трудовоi книжки;
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
_ довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляДУ;

- мотивацiйний лист.
Голова конкурсноТ KoMicii з.вначила, що yci документи Янюка О.М.

вiдповiдають вимогам положення про конкурс на замiщення посади керiвника
комун€Lльного закладу загЕLльноТ середньоi освiти.
ГОЛОСУВАЛИ: <За> - <6>; <Проти> - (-); (Утрим{Lлись)) - ((-).

З. На розгляд KoнKypcнoi KoMicii поступила заява вiд Бакуша ВаСИЛЯ

Вiкторовича, учителя фiзичноi культури Нововолинського лiцею J\b 9, про баЖаННЯ

взяти участь у конкурсному вiдборi на замiщення вакантноi посади директора
Нововолинського лiцею J\b 9 Нововолинськоi MicbKoi ради ВолинськоТ областi.

Бакуш Василь Вiкторович, ocBiTa повна вища, закiнчив Волинський
нацiональний унiверситет iMeHi Лесi Украiнки у 2008 рошi за спецiальнiстю <Фiзичне

виховання)), стаж педагогiчноТ роботи 14 poKiB. .Щля участi у KoнKypci подав TaKi

документи:
- заява про учаСть у KoнKypci з наданням згоди на обробку персональних даних
вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персон.Lпьних даних)'
- автобiографiя;
- копiя паспорта громадянина Украiни;
- копiя документа про вищу ocBiTy з додатком;
- державний сертифiкат про piBeнb володiння державною мовою;
- копiя трудовоi книжки;
- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду;

- мотивацiйний лист.
голова конкурсноi koMicii зiвначила, Що yci документи Бакуша в.в.

вiдповiдають вимогам Положення про конкурс на замiщення посади керiвника

комунаJIьного з акJIаду загальноТ середньоi освiти.
голосуВАЛИ: <За> - <6>; <Проти)) _ (-); (УтримtLлись)) - (_)>.



3. СЛУХАЛИ:
ГОловУ конкурсноi KoMicii Скриннiк В.Р., яка з.вначила, що, вiдповiдно до п

1.1. ПОложення про конкурс на замiщення посади керiвника комунtLльного закладу
ЗаГаЛьнОi середньоi освiти, на посаду керiвника (директора) закJIаду загальноj
СередньоТ освiти призначаеться особа, яка с громадянином УкраТни, вiльно володiс
ДеРжаВною мовою, мае вищу ocBiTy ступеня не нижче магiстра, стаж педагогiчноl
ТаlабО наУково-педагогiчноi роботи не менше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних.
КОРпоративних закладiв освiти), органiзатороькi здiбностi, стан фiзичного i

ПСИХiЧНОго Здоров'я, що не перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiв.
ПРОЙшла конкурсний вiдбiр та визнана переможцем конкурсу вiдповiдно до Закону
Украiни <Про повну загальну середню ocBiTy>.
ПРОПОЗИЩIrЯ: 1. допустити Ругу Наталiю Анатолiiвну до участi у конкурсному
Вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею Ns 3 Нововолинськоi
MicbKoT ради Волинськоi областi.
ГОЛОСУВАЛИ: результати вiдкритого голосування за те, щоб допустити до участi у
КОНКУРСномУ вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею J\Ъ 3
НОвоволинськоi MicbKoi ради Волинськоi областi Ругу Наталiю Анатолiiвну.
<За> - <6>;

<Проти> - (-));
<Утримались)) - ((-)).
вирIшиЛИ: допустити Ругу Наталiю АнатолiТвну до участi у конкурсному вiдборi
На ПОСаДУ КеРiвника (директора) Нововолинського лiцею j\Ъ 3 Нововолинськоi MicbKoi
ради ВолинськоТ областi.
ПРОПОЗИЩlЯ: 2. допустити Янюка Олега Миколайовича до участi у конкурсному
вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею М 8 Нововолинськоi
MicbKoi ради Волинськоi областi.
голосУВАЛИ: результаТи вiдкриТого голоСування за те, щоб допустити до участi у
конкурсному вiдборi на посаду керiвника (лиректора) Нововолинського лiцею Nэ 8
янюка олега Миколайовича.
<За> - <6>;

<Проти> - (-);
<Утримались)) - (-)>.

ВИРIШИЛИ: допустити Янюка олега Миколайовича до участi у конкурсному
вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею Ns 8 НововолинськоТ
мiськоi ради ВолинськоТ областi.
пропоЗИЩLfl: 3. допусТити БакуШа ВасилЯ Вiкгоровича до участi у конкурсному
вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею М 9 Нововолйнськоi
MicbKoi ради Волинськоi областi.
голосУВАЛИ: результати вiдкритого голосування за те, щоб допустити до участi у
конкурсному вiдборi на посаду керiвника (директора) Нововолинського лiцею J\Ъ 9
НововолинськоТ MicbKoT Ради Волинськоi областi Бакуша Василя Вiкгоровича.
<За> - <6>;

<Проти> - (-);
<Утримались)) - ((-)).
ВИРIШИЛИ: допуститиDllrll..ylJ|yl- л0lIустити ьакуша басиля Бlкторовича до участl у конкурсному
вiдборi на посаду керiвника (лиректора) Нововолинського лiцею J\b 9 Нововолйнськоi

Бакуша Василя Вiкторовича ччастl

MicbKoT ради Волинськоi областi.



Скриннiк В.Р., голову KoнKypcHoi KoMicii, яка повiдомила, що для участi у
конкурсному вiдборi на замiщення BaKaHTHoi посади керiвника (лиректора)
Нововолинського лiцею J\b 1 Нововолинськоi MicbKoT ради Волинськоi областi не
надiйшло жодноТ заяви та, керуючись п. 11 Положення про конкурс на замiщення
посади керiвника комунiLльного закJIаду загilIьноi середньоi освiти, запропонувала
визнати конкурс таким, що не вiдбувся конкурс на замiщення вакантноi посади
керiвника лiцею М 1 Нововолинськоi MicbKoT ради.
ГОЛОСУВАЛИ: результати вiдкритого голосування за те, щоб визнати конкурс на
замiщення вакантноТ посади керiвника (директора) Нововолинського лiцею Jt 1

Нововолинськоi MicbKoT радц ВолинськоI областi таким, що не вiдбувся.
кЗа> - <6>;

<Проти> - (-);
кУтримались)) - ((-)).

ВИРIШИЛИ: визнати конкурс на замiщення вакантноi посади керiвника (лиректора)
Нововолинського лiцею Ns 1 Нововолинськоi MicbKoi ради Волинськоi областi таким,
що не вiдбувся.

5. СЛУХАЛИ:
Скриннiк В.Р., голову конкурсноТ KoMicii, яка повiдомила, що вiдповiдно до

абзацу 2 п.9 Положення про конкурс на замiщення посади керiвника комунЕLIIьного
закJIаду загальноi середньоi освiти, перелiк питань для перевiрки знання
законодавства у сферi загальноТ середньоТ освiти затверджено HaKitзoM MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 19.05.2020р. Ns 654. Голова KoMicii запропонувruIа вибрати
iз загального перелiку та затвердити 30 питань для проведення тестування кандидатiв
на посади керiвникiв (лиректорiв) комунальних закJIадiв загальноi середньоI освiти
Нововолинськоi MicbKoT ради.
ВИСТУПИЛИz

Мороз С.В., заступник голови, який запропонував використати питання для
перевiрки знання Закону Украiни <Про ocBiTy> з 16 по 25, з 56 по 60 та питання для
перевiрки знання Закону Украiни <Про повну зага.пьну середню ocBiTy> з 15 по 19 , а
також 31 по 40 .

Оришко В.О., член KoMicii, яка запропонувiLла використати наступнi питання
|9,2|,26,З2,38,85 для перевiрки знання Закону УкраТни <Про повну загшIьну середню
ocBiTy>.

Скриннiк В.Р., голова конкурсноi KoMiciT, яка зазначила, що з питань, якi
запропонувzLта Оришко В.О. три питання е у списку запропонованi Морозом С.В., а
тому прошу використати наступнi питання для перевiрки знання Закону Украiни
<Про ooBiTy> з 16 по 25,з 56 по 60 та питання для перевiрки знання Закону УкраТни
<Про повну загальну середню ocBiTy> з 15 по 19 та2|,26, а також 31 по 38 та 85 за
винятком 16.

ГОЛОСУВАЛИ: результати вiдкритого голосування за те, щоб затвердити перелiк
питань для проведення тестування кандидатiв на посади керiвникiв (лиректорiв)
комунitльних закладiв загальноi середньоТ освiти Нововолинськоi MicbKoT ради.
<За> - <6>;

<Проти> - (->;

<Утримались)) - ((-)).



ВИРIШИЛИ: затвердити перелiк питань для
посади керiвникiв (директорiв) комунallьних
Нововолинськоi мiськоi ради.

голова koMicii

Заступник голови KoMicii

Секретар KoMiciT

Члени KoMicii:

проведення тестування кандидатiв на
закладiв загальноТ середньоi освiти

Вiкгорiя СКРИННIК

Сергiй МОРОЗ

Алла МАЦЬОХА

HiHa ГнIРоВСЬКА

ольга ЗIРкЕВИч

вiталiя оришко


