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засiдання rсoHI(JrpcHoI tсoмicil з проведення конкурсу на замiщення
вакантних посад директорiв закладiв загально[ середньо'f освiти м. Запорilкlкя
м. Запорiяtяся

10.08.2020

Склад конкурсноI KoMicii:
Губiна оксана Олександрiвна - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя <Наш край>), голова KoMiciT;
Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацii кВсеукраiнське бюро люстрацiТ та протидiТ корупцii>,
член KoMiciT;

Полухiн Володимир Федорович

-

KoMiciT;

депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (полiтична фракцiя <Опозицiйний блок>), член

ВаСильчук Геннадiй Миколайович
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

ЗаХаРЧУК BiKTop Миколайович

-

-

депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кСвропейська

тимчасово виконувач обов'язкiв директора [епартаменту освiти

Запорiзькоi обласноТ державноТ адмiнiстрацii, член KoMicii;

i

науки

IBaHoBa ВiКТОРiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння ,ЩержавноТ служби якостi

освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

ШТанькО Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiллiлу iнституцiйного аудиту управлiння .ЩержавноТ служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;
ГУЗеВаТИй АНДРiй ЮРiйович - член громадськоТ органiзачiТ кОб'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоi
освiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя), член KoMicii;

ЮЛiН ЮРiЙ IванОвич - заступник голови ЗапорiзькоТ обласноТ органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки
Украiни, член KoMiciT.
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На ЗаСiданнi KoHKypcHoi KoMicii присутня Зверева Катерина Олегiвна - керiвник громадськоi органiзацii
кХочу вчитись!>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

l. Проведення публiчнот та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти претендентами
На ЗаМiЩення Вакантних посад керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ освiти Хортицького району MicTa

Запорiжжя.
2. ПiдведенНя пiдсумкiВ проведеннЯ публiчноТ та вiдкритоТ презентацiТ перспективних планiв розвитку закладiв
загальноi середньоТ освiти Хортицького району MicTa Запорiжжя.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMiciT, яка повiдомила, що до конкурсноТ KoMiciT
надiйшла заява вiд Шульги Валерiя Iвановича про зняття його кандидатури з конкурсу на замiщення вакантнот
ПОСаДИ ДИРеКтОРа ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jф 20 екологiчного профiлю Запорiзькоi
MicbKoi ради Запорiзькоi областi (за станом здоров'я).
Губiна О.О. запропонувала прийняти рiшення стосовно поданоТ заяви.

ВИСТУПИВ:

ПОлУхiн В.Ф., який запропонував врахувати побажання Шульги B.I. та зняти його кандидатуру з
Участi У KoHKypci на замiщення вакантноТ посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-1II
ступенiв М 20 екологiчного профiлю ЗапорiзькоТ MicbKoT ЗапорiзькоТ областi.
Голосували (вiдкритим голосуванням):
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ГОлова конкурсноТ KoMicii проiнформувала, що до третього етапу конкурсу - публiчноi та вiдкритоi
презентацii перспективного плану розвитку закладу освiти - допущено 9 претендентiв на замiщення 8
ВаКаНТНИХ ПОСад керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ освiти Хортицького району MicTa Запорiжжя (протокол

]фЗ вiд 29.07 .2020 засiдання конкурсноТ KoMicii).
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ВИСТУПИЛИ:
IBaHoBa

В.В
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0 балiв виставляетьсЯ кандидатам,
розвитку закладу освiти;
якi не окреслили перспективи
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середньоТ здiйснюеться згiдно iз
затверджепr,

Перед початком презентацiТ голова
конкурсноТ KoMicii Губiна
заклад загальноi середньоТ освiти
Хортицького району.
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надала коротку iнформацiю про
кожний

пiсля закiнчення часу, вiдведеного
для публiчноi
розвитку закладу загальноi середньоТ освiти, конкурсанти

та вiдкритот презентацiт перспективного
плану
вiдповiли на питання членiв конкурсноТ
KoMicii,

Члени конкурсноi KoMiciI iндивiдуально
оцiнюють презентацiТ кандидатiв та
надання ними вiдповiдей на

питання.

Пiсля переГлЯду та оцiнюваннЯ
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членИ конкурсноi KoMiciT приступили
середнього арифметичного значення
iндивiдуальних оцiнок кожного претендента.
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Секретар конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa
В.В. заносить до протоколу та екзаменацiйноi
_
бал кожного учасника KoHKvn.\/.
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По другому питанню_ Губiну О.О.,

голову KoHKypcHoi KoMicii, яка запропонувала
третього етапу конкурсу * публiчноТ
пiдвести пiдсумки
та вiдкриrоТ .,р"."rruцiТ .rbp..r"n.run"*
планiв розвитку закладiв загЙьноi
Хортицького
району MicTa Ёапорiхtжя.
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ВИСТУПИЛА:
Губiна о,о,, голова KoHKypcHoi KoMicii,
яка оголосила результати
тетього етапу конкурсу.
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Голова конкурсноТ KoMiciТ
Члени конкурсноi KoMicii

осiб;

осiб.

О.О.Губiна
.В.Прасол

Ф.Полухiн
Г,М.Васильчук
В.М.Захарчук
В.В.[ванова

Ю.П.Штанько
А.Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн

