
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

13.02.2019                                          м. Черкаси                                              № 3 

 

третього засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Шполянська загальноосвітня  

санаторна школа-інтернат  

Черкаської обласної ради" 

 

Присутні: 

голова комісії – Тарасенко В.П. 

секретар комісії – Петров В.О. 

члени комісії: Атаманенко В.М., Колотило Л.М., Шестопал Т.А., Іванченко К.А., 

Хворостенко Р.О. 
 

Запрошені: Сімушина О.І. – заступник начальника управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації, Дудник Н.Д. – начальник відділу 

обліку та використання майна управління майном виконавчого апарату обласної 

ради, Москалюк Т.І. – головний спеціаліст управління майном виконавчого 

апарату обласної ради,  Вербівський В.Д. -  претендент на конкурсну посаду. 

 

Порядок денний: 
 

1. Ознайомлення присутніх з умовами та порядком проведення перевірки 

кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти 

та їх професійної компетенції згідно з Порядком.  

2. Проведення іспиту кандидата на посаду директора комунального 

закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської 

обласної ради".  

3.  Перевірка відповідей та визначення результатів іспиту кандидата на 

посаду директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради".   

4.  Визначення осіб, що допускаються до презентації мотиваційного листа 

та перспективного плану розвитку комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради".  

5. Заслуховування та обговорення мотиваційного листа кандидата та його 

конкурсної пропозиції щодо перспективного плану розвитку навчального 

закладу. 

6.  Обговорення кандидата на посаду директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради".  
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7. Визначення переможця конкурсу та терміну укладання з ним 

контракту. 

 

1.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який зазначив на необхідності 

ознайомлення членів конкурсної комісії та конкурсантів з умовами та порядком 

проведення перевірки кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та їх 

професійної компетенції згідно з Порядком проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, 

затвердженим рішенням обласної ради  від 07.09.2018 № 24-10/VII (далі – 

Порядок). 

ВИСТУПИЛИ:  

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що процедура перевірки 

кандидатів проводиться згідно з вимогами пунктів 49 – 53 Порядку  та 

ознайомив претендентів та конкурсну комісію з порядком проведення іспиту та 

оцінювання екзаменаційних робіт. 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію голови комісії Тарасенка В.П. та секретаря Петрова В.О. взяти 

до відома. 

2.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який зазначив, що до участі у 

конкурсному відборі на посаду директора комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради" допущено 

єдиного кандидата, а саме: Вербівського Віталія Дмитровича та запропонував 

розпочати проведення іспиту.  

ВИСТУПИЛИ:  

Петров В.О. - секретар комісії, який зауважив присутнім, що відповідно до 

вимог Порядку членам комісії забороняється виготовляти паперові, електронні 

(фото) копії екзаменаційних білетів та відповідей на них, будь-яким чином 

розголошувати їх зміст та не допускається користування конкурсантами під час 

іспиту будь-якими посібними матеріалами, розклав 10 білетів та запросив 

кандидата Вербівського В.Д. обрати один із білетів для складання іспиту. 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який звернув увагу, що тривалість іспиту 

визначено 30 хвилин. 
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Вербівський В.Д. – кандидат на конкурсну посаду, який оголосив 

присутнім, що ним обрано екзаменаційний білет № 5. 

Тарасенко В.П. - голова комісії, який зафіксував час початку виконання 

екзаменаційного завдання Вербівським В.Д. та повідомив присутнім, що                         

12 год. 55 хв. є час початку роботи конкурсанта над екзаменаційним білетом.  

Вербівський В.Д. – кандидат на конкурсну посаду, який оголосив 

присутнім, що ним закінчено виконання екзаменаційної роботи та передав 

секретарю комісії листок із відповідями на тестові питання та ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 5. 

Петров В. О. – секретар комісії зафіксував час завершення роботи 

конкурсанта над екзаменаційним білетом, а саме: 13 год. 05 хв., зазначив, що 

роботу виконано достроково, в межах визначеного згідно з Порядком часу, та  

запропонував членам комісії визначити результати іспиту кандидата 

Вербівський В.Д. на посаду директора комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради"  та занести 

їх до екзаменаційної відомості. 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенко В.П. – секретаря комісії, який запропонував секретарю комісії 

Петрову В.О. зачитувати по черзі відповіді, написані конкурсантом, окремо по 

кожному питанню, оголосити вірні варіанти відповідей на питання 

екзаменаційного білету, з метою визначення балу (від 0 до 2 по тестовим 

запитанням;  ситуаційні завдання - за п’ятибальною системою) по кожному 

питанню відповідно. 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який по черзі зачитував питання білету та 

вірні відповіді на них білета № 5, виконаних Вербівським В.Д. 

Члени конкурсної комісії шляхом голосування визначалися щодо кількості 

балів за відповідь на кожне питання та ситуаційне завдання екзаменаційного  

білета № 5, виконаних Вербівським В.Д., а саме: 

тестове питання № 1:  Що таке конфіденційна інформація відповідно до 

Закону України "Про доступ до публічної інформації"? 

відповідь Вербівського В.Д. - А) інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка 

може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно 

до передбачених ними умов; 

Петров В.О. -  секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 1 -  А) є вірною відповіддю. 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповідь Вербівського В.Д. на 

тестове   питання № 1:    

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0.  
 

тестове питання № 2: Порушенням академічної доброчесності вважається ?  

відповідь Вербівського В.Д. - В): фальсифікація результатів досліджень, 

посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу. 

Петров В.О. -  секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 2 -  В) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповідь Вербівського В.Д. на 

тестове питання № 2 екзаменаційного білету № 5:  

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0.        

                                                                                                          

  тестове питання № 3: Нові освітні стандарти сфокусовані на: 

А) здобутті знань; 

Б) виробленні умінь і навичок; 

В) формуванні компетентностей? 

 

відповідь Вербівського В.Д.: В) формуванні компетентностей. 

Петров В.О. - секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 3 -  В) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповідь Вербівського В.Д. на 

тестове питання № 3 екзаменаційного білету № 5:   

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0.    

                                                                                                   

Ситуаційне завдання екзаменаційного  білета № 5:  

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, 

але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють 

переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників? 

відповідь Вербівського В.Д.: Якщо заступники директора школи 

гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, то директор повинен, керуючись 

чинним законодавством, чітко і переконливо ставити завдання з термінами їх 

виконання. В разі  невиконання завдань, директор має право оголосити догану і 

зняти надбавку. 

Тарасенко В.Д. – голова комісії, який зазначив, що у відповіді 

Вербівського В.Д. на ситуаційне завдання не прозвучало, що керівник повинен 
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прийняти управлінське рішення у вигляді розпорядчого документу та 

запропунував оцінити відповідь у 5 балів. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 5 балів  відповіді Вербівського В.Д. на 

ситуаційне завдання екзаменаційного білету № 5: 

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0.  

 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що за результатами 

перевірки відповідей конкурсанта Вербівського В.Д. на питання екзаменаційного 

білету № 5, загальна сума балів склала 11 балів та вніс результати до  

екзаменаційної відомості (додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити результати перевірки відповідей на питання екзаменаційного 

білету № 5 кандидата на посаду директора комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради"  

Вербівського В.Д. загальною сумою - 11 балів.  

4.  

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – секретаря комісії, який зазначив,  що відповідно до п. 54 

Порядку, особи, які в підсумку набрали шість та більше балів допускаються до 

презентації перспективного плану розвитку комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував, враховуючи, що 

кандидат у підсумку набрав 11 балів, визнати його таким, що допускається до 

наступного етапу конкурсного відбору, а саме: презентації перспективного плану 

розвитку комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат Черкаської обласної ради" та заслуховування мотиваційного листа 

кандидата. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення кандидата Вербівського В.Д. до презентації 

перспективного плану розвитку комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради" та 

заслуховування його мотиваційного листа. 

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

Допустити кандидата на посаду директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 
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ради" Вербівського В.Д. до презентації перспективного плану розвитку закладу 

та заслуховування його мотиваційного листа. 

5.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який нагадав присутнім про регламент 

виступів: для претендента на посаду – 15 хв; на обговорення кандидатури –                      

15 хв; для виступу представника від громадськості – 3 хв. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вербівський В.Д. - кандидат, який ознайомив присутніх з мотиваційним 

листом та конкурсною пропозицією щодо перспективного плану розвитку 

комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

Черкаської обласної ради" з використанням мультимедійних засобів, 

демонстрацією таблиць, схем, фотографій тощо.  

Доповідач звернув увагу присутніх, що приміщення школи є історичною 

пам’яткою, щодо особливостей місця розташування закладу, що сприяє 

оздоровленню вихованців, зазначив, що більшість дітей у школі-інтернаті із 

малозабезпечених сімей і перебувають у закладі по медичним показанням, 

повідомив, що у школі-інтернаті діють 18 гуртків, є спортивні досягнення, серед 

вихованців є призерами Всеукраїнського конкурсу "Таланти твої Україно"; 

перерахував  основні завдання діючого закладу, та досягнення, а саме: 

налагоджено тісну співпрацю зі спонсорами із США, Італії, Англії, за рахунок 

чого вихованці відпочивають та оздоровлюються за кордоном, обмінюються 

досвідом, проводяться тижні англійської мови; за кошти спонсорів проведено 

газифікацію приміщень, ремонт спального корпусу, встановлено 18 

мультимедійних комплексів, замінено дерев’яну підлогу, проведено 

вогнезахисну обробку дахів усіх приміщень, 6 кабінетів обладнано сучасним 

електронно-цифровим обладнанням, на 99 % облаштовано кабінет фізіотерапії, 

стоматологічний кабінет; кожну дитину школи-інтернату забезпечено сезонним 

одягом, новою якісною формою. Також доповідач окреслив завдання, що стоять 

перед закладом та означив проблемні питання його розвитку (застаріла 

матеріально-технічна база, кадровий дефіцит, особливо медичного персоналу, 

відсутність окремих фахівців,  тощо.  

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П., Петров В.О. – члени комісії, які задавали кандидату 

питання стосовно перспективного плану розвитку закладу, на які                        

Вербицьким В.Д. було надано вичерпні відповіді.  

ВИРІШИЛИ: 

Мотиваційний лист та конкурсну пропозицію щодо перспективного плану 

розвитку комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат Черкаської обласної ради" Вербицького В.Д.  взяти до уваги. 
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6.   

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. - голову комісії, який запропонував перейти до 

обговорення претендента на посаду директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради". 

ВИСТУПИЛИ: 

Атаманенко В.М. – член комісії, представник трудового колективу школи, 

який зазначив, що знає Вербівського В.Д. давно, і оцінює його роботу                                

на посаді керівника найвищою оцінкою, претендент є кваліфікованим 

керівником, висококваліфікованим спеціалістом, що відповідає займаній посаді 

та підтримує кандидатуру Вербівського В.Д. на конкурсну посаду.  

Хворостенко Р.О. - член комісії від батьківського комітету, який зазначив,  

що перебування сина-інваліда у даному навчальному закладі дало гарні 

результати, керівник організував роботу колективу школи-інтернату на високому 

рівні, претендент відповідає конкурсній посаді та підтримав кандидатуру 

Вербівського В.Д. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію виступаючих взяти до відома.  

7. 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував перейти до 

голосування  щодо визначення переможця у конкурсі на посаду директора 

комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

Черкаської обласної ради". 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров  В. О. – секретар комісії, який нагадав присутнім, що на першому 

засіданні конкурсної комісії затверджено порядок голосування при визначенні 

переможця конкурсу, а саме: таємне голосування, та роздав членам комісії 

бюлетні для голосування щодо визнання Вербівського В.Д. переможцем 

конкурсу на посаду директора комунального закладу "Шполянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

Члени комісії заповнили відповідні бюлетні для голосування та по черзі 

опустили їх у скриньку для таємного голосування.  

Тарасенко В.П. - голова конкурсної комісії дістав вміст скриньки, а саме:  

бюлетні у кількості 7 штук, та передав секретарю комісії для оголошення 

результатів голосування. 
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Петров В.О. – секретар комісії, який підрахував результати таємного 

голосування щодо визнання Вербівського В.Д. переможцем конкурсу на посаду 

директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат Черкаської обласної ради" та оголосив його результати, а саме:  

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0. 

 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який оголосив, що переважною більшістю 

голосів переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" визначено Вербівського Віталія Дмитровича. 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив щодо необхідності  

визначення терміну укладання контракту з Вербівським В.Д., у разі 

затвердження його кандидатури рішенням сесії обласної ради та запропонував 

провести голосування щодо визначення терміну укладання контракту з 

Вербівським В.Д.  на  6 років, згідно з чинним законодавством. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну укладання контракту з 

Вербівським В.Д. - 6 років, у разі його призначення рішенням сесії обласної 

ради: 

"за" - 7  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0.  
 

Петров В.О. – секретар комісії, який запросив конкурсанта. 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який оголосив, що переможцем у конкурсі 

на посаду директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради" за результатами 

конкурсного відбору визнано Вербівського Віталія Дмитровича. 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що відповідно до норм 

Закону України "Про запобігання корупції" переможець конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу зобов’язаний подати для оприлюднення 

електронну декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати  Вербівського Віталія Дмитровича переможцем у конкурсі на 

посаду директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради", кандидатуру якого внести 

для призначення на розгляд чергової сесії обласної ради.  

2. Доручити управлінню майном виконавчого апарату обласної ради 

підготувати проект рішення "Про призначення Вербівського В.Д. на посаду 

директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат Черкаської обласної ради". 
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3. У проекті рішення "Про призначення Вербівського В.Д. на посаду 

директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат Черкаської обласної ради" встановити термін укладання 

контракту з Вербівським В.Д. - 6 (шість) років. 

 

Голова комісії                                                  В. Тарасенко 

 

секретар комісії                                                В. Петров 

 

 

  

 

члени комісії: 
 

В. Атаманенко  

 

Л. Колотило  

 

Т. Шестопал  

 

К. Іванченко  

 

Р. Хворостенко  

 
 

  

 

Атаманенко В.М.  

 

Шестопал Т.А.  

 

Іванченко К.А.  

 

Хворостенко Р.О. 

 
 

  

 


