
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

12.11.2018                 м. Черкаси          № 3 

 

 

третього засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Смілянська спеціальна   

загальноосвітня школа-інтернат  

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради"  

 

Голова комісії – Тарасенко В.П. 

Секретар комісії – Дудник Н. Д. 
 

Присутні члени комісії: Данилевський В.В., Підмогильна В.М., Шевчик Г.А., 

Козлова С.А., Фоменко Т. В., Синьогуб О.В., Поліщук С.О., Линник Л.В., 

Виноградов Д.С.  
 

Запрошені: головний спеціаліст управління майном виконавчого апарату 

обласної ради Москалюк Т.І.; Демиденко Т. В., Шамрай С.С. претенденти на 

посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" 

 

Присутні: депутат Черкаської обласної ради Костюченко В.М. 

 

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.  
2. Проведення іспиту кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради".  

3. Перевірка відповідей та визначення результатів іспиту кандидатів на посаду 

керівника директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради".  

4. Визначення осіб, що допускаються до презентації перспективного плану 

розвитку комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" та  мотиваційних листів. 
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5. Визначення черговості виступів кандидатів щодо ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу.   

6. Заслуховування та обговорення мотиваційних листів кандидатів та їх 

конкурсних пропозицій щодо перспективного плану розвитку навчального 

закладу. 

7.  Обговорення кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради".  

8. 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 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 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 07.09.22018 № 24-10/VII (далі – 

Порядок). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка зазначила, що процедура перевірки 

кандидатів проводиться згідно з вимогами пунктів 49 – 53 Порядку  та 

ознайомила претендентів та конкурсну комісію з порядком проведення іспиту та 

оцінювання екзаменаційних робіт. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Інформацію голови комісії Тарасенка В.П. та секретаря Дудник Н.Д. взяти до 

відому. 

 

2.  

 

СЛУХАЛИ: 
 

 Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував розпочати проведення 

іспиту кандидатів на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради".  
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ВИСТУПИЛИ:  

 Дудник Н.Д. - секретар комісії, яка зауважила 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. 

Секретар розклала 10 білетів та запросила кандидатів Демиденко Т.В. та  

Шамрая С.С. вибрати по одному з білетів для складання іспиту. 
 

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

визначено 30 хвилин. 
 

Конкурсантом Демиденко Т.В. обрано екзаменаційний білет № 7. 
 

Конкурсантом Шамраєм С.С  обрано екзаменаційний білет № 4. 
 

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

екзаменаційних завдань конкурсантами відповідно до обраних білетів, а саме: 

11- 20 год. 
  

Об 11-47 год. конкурсанти повідомили про закінчення виконання 

екзаменаційних завдань . 
 

  Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка зібрала екзаменаційні роботи, 

підготовлені конкурсантами, запропонувала членам комісії визначити 

результати іспиту кандидатів на посаду керівника директора комунального 

закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Черкаської обласної ради" та занести їх результати до екзаменаційної відомості. 

 

3.  

 

СЛУХАЛИ: 

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

Даниленку В.В., як представнику галузевого управління, яке готувала 

екзаменаційні питання та ситуаційні завдання для конкурсантів , зачитувати по 

черзі відповіді, написані конкурсантами, окремо по кожному питанню та 

оголошено вірні варіанти відповідей на питання екзаменаційних білетів, з метою 

визначення балу (від 0 до 2 по тестовим запитанням;  ситуаційні завдання - за 

п’ятибальною системою) по кожному питанню відповідно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник – секретар комісії, яка роздала членам комісії матеріали для 

перевірки екзаменаційних білетів конкурсантів (завдання з правильними 

відповідями по кожному білету та орієнтовними відповідями на ситуаційними 

завданнями) 

 

Данилевський В.В. – член комісії, який першим обрав для перевірки 

екзаменаційний білет  № 4 Шамрая С.С., по черзі зачитав питання білету та 

вірні відповіді на них.   
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Члени конкурсної комісії шляхом голосування визначалися щодо кількості 

балів за відповідь на кожне питання та ситуаційне завдання екзаменаційного  

білета № 4, виконаних Шамраєм С.С., а саме: 

 тестове питання № 1: За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення 

працівника органу про порушення вимог Закону України "Про запобігання 

корупції" іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду? 

відповідь Шамрая С.С. - А) наведена у повідомленні інформація 

стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 

перевірені; 

Данилевський В.Д. - член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 1 -  А) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Шамрая С.С на тестове        

питання № 1: 

 "за" - 11 (одноголосно);  
 

тестове питання № 2: що розуміється під «зверненнями громадян»? 

відповідь Шамрая С.С. - Г) викладені в письмовій або усній формі 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Данилевський В.Д. член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 2 -  Г) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Шамрая С.С на тестове        

питання № 2: 

"за" - 11 (одноголосно);  
 

 тестове питання № 3: До якої інформації та документів повинен бути 

відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-

сайтах засновників)? 

відповідь Шамрая С.С. - А) статут закладу освіти; 

Данилевський В.Д. член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 3 -  А) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Шамрая С.С на тестове        

питання № 3: 

 "за" - 11 (одноголосно).  
 

Ситуаційне завдання екзаменаційного  білета № 4: 

 У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля 

не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто 

мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить 

це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що директор 

має порадити вчителю? 

відповідь Шамрая С.С.:  перш за все директор школи повинен поговорити 

з обома сторонами конфлікту, виявити причину, переговорити з батьками 

учениці. Класному керівникові порадити змінити підхід до учениці. Також 

підключити психологічну службу для роботи з дівчинкою. 
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Данилевський В.Д. - член комісії, який зазначив, що відповідь на 

ситуаційне завдання є вірною та запропонував оцінити її у 5 балів. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 5 балів  відповідь Шамрая С.С. на ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 4: 

"за"  - 11 (одноголосно). 
 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила, що за результатами 

перевірки відповідей конкурсанта Шамрая С.С. на питання екзаменаційного 

білету № 4, загальна сума балів склала 11 балів та внесла результати до  

екзаменаційної відомості (додається). 
 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який запропонував перейти до перевірки 

відповідей, наданих кандидатом Демиденко Т.В. на тестові питання та 

ситуаційне завдання екзаменаційного білету № 7. 
 

Данилевський В.В. – член комісії, який по черзі зачитав питання та вірну 

відповідь на нього екзаменаційного білету  № 7 Демиденко Т.В.  

Члени конкурсної комісії шляхом голосування визначалися  щодо 

кількості балів за відповідь на кожне питання та ситуаційне завдання 

екзаменаційного  білета № 7, виконаних Демиденко Т.В. а саме: 

 тестове питання № 1:  Що таке корупція у розумінні Закону України               

"Про запобігання корупції"? 

відповідь Демиденко Т.В. - Б) використання особою, зазначеною у 

частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 

пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, 

або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов'язаних з ними можливостей; 

 Данилевський В.Д. -  член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 1 -  Б) є вірною відповіддю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Демиденко Т.В на тестове   

питання № 1: 

 "за" - 11 (одноголосно);  
 

 тестове питання № 2: Коли запитувач має право звернутися до 

розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію? 

відповідь Демиденко Т.В - Б) незалежно від того, стосується ця 

інформація його особисто чи ні, обґрунтувавши причини подання запиту; 

Данилевський В.Д. член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 2 -  Демиденко Т.В - Б) є невірною відповіддю.  

Вірна відповідь на тестове питання № 2 є позиція Г): незалежно від того, 

стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання 

запиту. 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки у 0 балів  відповіді Демиденко Т.В на тестове  

питання № 2: 

 "за" - 11 (одноголосно);  
 

  тестове питання № 3: Хто контролює якість освіти за новим законом? 

 відповідь Демиденко Т.В - Б) Державна служба якості освіти. 

Данилевський В.Д. -  член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 3 -  Б) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Демиденко Т.В на тестове   

питання № 3: 

 "за" - 11 (одноголосно). 
 

Ситуаційне завдання екзаменаційного  білета № 7:  

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 

8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно 

вирішити дану ситуацію? 

відповідь Демиденко Т.В провести роботу з молодою вчителькою:  

- порадити заспокоїтися і не реагувати емоційно на поведінку учня (адже 

агресія може бути спрямована не особисто на вчителя); утримати паузу і 

підтримувати з учнем зоровий контакт, поки учень не відвернеться; спокійно 

продовжувати урок; після уроків не шукати учня для з’ясування причин, дати 

йому час призабути цю ситуацію; підійти до учня і запропонувати  

поспілкуватися, але так, щоб учень визнав свою провину і вибачився; 

-  поспілкуватися з учнем, викликати до учителя довіру і розуміння. Не 

загострювати дану ситуацію, створити атмосферу спокою і довіри. 

 

Данилевський В.Д. - член комісії, який зазначив, що відповідь на 

ситуаційне завдання є вірною, але не повною та запропонував оцінити 

відповідь Демиденко Т.В. на ситуаційне завдання у 4 бали. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 4 бали  відповіді Демиденко Т.В на ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 7: 

 "за" - 11 (одноголосно). 
 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила, що за результатами 

перевірки відповідей конкурсанта Демиденко Т.В. на питання екзаменаційного 

білету № 7, загальна сума балів складає 8 балів та внесла результати до  

екзаменаційної відомості (додається)  
 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який зазначив, що результати перевірки 

відповідей конкурсантів визначені, внесені секретарем до екзаменаційної 

відомості, їх обговорено, за них проголосовано (екзаменаційна відомість 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити результати перевірка відповідей та визначити такі результати 

іспиту кандидатів на посаду керівника директора комунального закладу 
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"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради": 

кандидата Шамрая С.С. на питання екзаменаційного білету № 4 - загальна 

сума - 11 балів; 

кандидата Демиденко Т.В. на питання екзаменаційного білету № 7 - 

загальна сума - 8 балів. 

 

4.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який зазначив, що обидва конкурсанти 

успішно здали іспит у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради". 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила,  що  відповідно до п. 54 

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

презентації перспективного плану розвитку комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради". 
 

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

кандидатів у підсумку набрали більше шести балів, визнати їх такими, що 

допускаються до наступного етапу конкурсного відбору, а саме: презентації 

перспективного плану розвитку комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" та 

заслуховування мотиваційних листів кандидатів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення кандидатів Шамрая С.С. та                   

Демиденко Т.В. до презентації перспективних планів розвитку комунального 

закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Черкаської обласної ради" та заслуховування їх мотиваційних листів. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" Шамрая С.С. та  Демиденко Т.В. до презентації перспективних 

планів розвитку закладу та заслуховування їх мотиваційних листів. 

 

5.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який повідомив членів комісії щодо 

необхідності визначення черговості виступу конкурсантів для ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка запропонувала визначити черговість 

виступу конкурсантів шляхом жеребкування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення черговості виступу конкурсантів шляхом 

жеребкування: 

"за" - 11 , одноголосно. 
 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка запропонувала конкурсантам обрати 

жеребки щодо черговості їх виступів з мотиваційними листами та 

перспективними планами розвитку закладу. 
 

Результати жеребкування щодо черговості виступів конкурсантів: 

Шамрай С.С.  – № 1; 

Демиденко Т.В. - № 2. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити, що черговість виступу конкурсантів для ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу:  

1) Шамрай С.С.;   

2) Демиденко Т.В.  

 

6.  

  

СЛУХАЛИ: 

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

виступу для претендентів на посаду – 15 хв; 

 на обговорення кандидатури – 15 хв; 

 для виступу представника від громадськості – 3 хв. 
 

 Шамрая С.С.- кандидата, який ознайомив присутніх з мотиваційним 

листом та конкурсною пропозицією щодо перспективного плану розвитку 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" з використанням мультимедійних 

засобів, демонстрацією таблиць, схем, фотографій тощо.  

 Доповідач звернула увагу на сучасний стан закладу, зазначив його сильні 

та слабкі сторони та визначив основні завдання його перспективного розвитку; 

констатував, що основними складовими сучасної успішної школи є комфортне 

забезпечення, інформаційна відкритість, соціалізація та профорієнтація учнів, 

міцна матеріальна-технічна база, наголосив на важливості наявності у колективі 

сприятливого психологічного мікроклімату. 
 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П., Данилевський В.В., Дудник Н.Д. – члени комісії, які 

задавали кандидату питання стосовно перспективного плану розвитку закладу, 

на які Шамраєм С.С. було надано вичерпні відповіді. 
 



 9 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила, що до конкурсної комісії 

надійшло звернення трудового колективу комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради" від 05.10.2018 за підписом 61 особи на підтримку кандидатури                  

Шамрая С.С. та зачитала зміст документа. 
  

Синьогуб О.В.– член комісії, представник батьківського комітету школи, 

яка зазначила, що виступ Шамрая С.С. щодо перспективного плану був 

змістовний та обгрунтований та підтримала його кандидатуру. 
 

Козлова С.А., Фоменко Т. В. – члени комісії, представники трудового 

колективу закладу, які охарактеризували кандидата Шамрая С.С., як вмілого 

організатора, професійного педагога, який має великий авторитет серед колег і 

учнів, принциповий, вимогливий, хазяйновитий, вміє згуртувати колектив. 

 

СЛУХАЛИ: 

Демиденко Т.В. кандидата, яка зазначила стосовно її досвіду роботи в 

закладі, ознайомила присутніх з мотиваційним листом та конкурсною 

пропозицією щодо перспективного плану розвитку комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" з використанням мультимедійних засобів, демонстрацією 

порівняльних таблиць, схем фотографій тощо.  

 Доповідач представила перспективний план розвитку закладу на 2 роки, 

означила пріоритетні напрями розвитку навчального закладу, розкрила його 

можливості стосовно розширення мережі зарахування дітей до навчального 

закладу, висвітила сильні та слабкі сторони та назвала основні напрямки 

розвитку закладу, а саме: вдосконалення кадрової політики, оновлення 

матеріально-технічної бази, проведення ревізії систем тепло-, водо-, 

газопостачання та запровадження нових енергозберігаючих технологій, 

залучення спонсорських позабюджетних коштів, інвестицій, налагодження 

міжнародних зв’язків. 

Доповідач означила очікувані результати представленого нею 

перспективного плану розвитку закладу, а саме: формування на високому рівні 

ключових компетентностей, покладених в основу моделі випускника школи, 

його конкурентноздатності з урахуванням вікових, індивідуальних 

особливостей; партнерство, співпраця з батьками, залучення їх до освітнього 

процесу. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П., Данилевський В.В., Дудник Н.Д. – члени комісії, які 

задавали кандидату питання стосовно перспективного плану розвитку закладу, 

на які Демиденко Т.В. було надано вичерпні відповіді. 
  

ВИРІШИЛИ: 

Мотиваційні листи та конкурсні пропозиції щодо перспективного плану 

розвитку комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради", подані Шамрая С.С. та 

Демиденко Т.В. взяти до уваги. 
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7.  

  

СЛУХАЛИ: 

  Тарасенка В.П. - голову комісії, який зазначив, що наявність двох 

кандидатів на конкурсі сприяє здоровій конкуренції, є різні думки у членів 

комісії щодо кандидатів та запропонував перейти до обговорення претендентів 

на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Підмогильна В.М. – член комісії, яка задала питання представникам 

трудового колективу, колегам обох претендентів, чим саме викликана підтримка 

претендента на посаду директора закладу, який  є вчителем трудового навчання.  
 

 Козлова – С.А. член комісії -  представник трудового колективу, яка 

зазначила  щодо переваги людських якостей претендента Шамрая С.С. 
 

 Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила присутнім, що                

Демиденко Т.В. має переваги стосовно іншого претендента за рахунок наявного 

досвіду на керівній посаді, загального бачення щодо перспектив розвитку школи 

та шляхів досягнення   цієї мети, що можуть бути втрачені перспективи 

розвитку школи через відсутність у Шамрая С.С. досвіду адміністративної 

роботи на посаді керівника.  

 Козлова С.А.  - член комісії, представник трудового колективу школи, яка 

висловилась за підтримку кандидатури Шамрая С.С., оскільки вважає, що 

вчитель трудового навчання у спеціальній школі, де діти мають вади та 

затримки розвитку, основний вчитель, який може навчити таку дитину 

відповідним  вмінням та навичкам, що знадобляться дитині після закінчення 

закладу та сприятимуть його конкурентоспроможності у майбутньому житті; у 

нього є тісний зв’язок із учнями та їх батьками, заслужений  авторитет. 
 

Синьогуб О.В.– член комісії, представник батьківського комітету школи, 

яка зазначила, що підтримує на посаду директора кандидатуру  Шамрая С.С. і 

рекомендувати йому працювати з кандидатом Демиденко Т.В. у тандемі,  

оскільки колектив школи підтримує кандидатуру Шамрая С.С., який зміг 

згуртувати трудовий колектив, а у претендента Демиденко Т.В. на посаді 

заступника директора була така можливість і вона не змогла цього досягти. 
 

Данилевський В.В. – член комісії, який висловився в підтримку 

кандидатури Шамрая С.С, зазначивши переваги претендента, а саме: важливо, 

щоб претендент на посаду директора мав довіру та підтримку колективу, яку 

має претендент Шамрай С.С.; вчитель трудового навчання у спеціальній школі, 

основний вчитель, який може навчити таку дитину відповідним  вмінням та 

навичкам, що стануть основою її майбутньої професії, має тісний зв’язок із 

учнями та їх батьками, слідкує за основними тенденціями, інноваційними 

технологіями . 

Стосовно кандидата Демиденко Т.В. зазначив, що кандидат чітко розуміє 

проблеми і перспективи закладу, показує кращий шлях його розвитку, що 
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можливо застосувати у майбутньому, пропонує відкритість до співпраці, має 

добрий досвід. 

Зазначив, що готовий підтримати обидві кандидатури. 
 

Шевчик  Г.А. – член комісії, яка зауважила, що добрий мікроклімат в 

колективі це основа і великий плюс в роботі всього навчального закладу, 

висловила думку, що Шамраю С.С. на посаді директора вдасться об’єднати 

колектив та справитися з адміністративною роботою, враховуючи думку батьків 

і трудового колективу.   

  

 Козлова С.А. – член комісії, представник трудового колективу яка 

звернула увагу присутніх на добрі стосунки між претендентами і якщо                  

Шамрая С.С. оберуть на посаду директора, то вони працюватимуть у тандемі з                        

Демиденко Т. І., яка показала себе досвідченим фахівцем на посаді заступника і 

буде надійною опорою керівнику. 
 

Фоменко Т.В. - член комісії, представник трудового колективу яка 

зазначила , що Демиденко Т.В. на посаді заступника керівника показала себе як 

досвідчений фахівець, налагодила роботу і якщо звільниться місце заступника у 

раді обрання її кандидатури, це може сприяти негативним змінам у школі. 
 

Поліщук С.О. – член батьківського комітету, яка висловилася  за 

підтримку кандидата Шамрая С.С. на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради". 
 

Линник Л. В. - член батьківського комітету, який висловилася  за 

підтримку кандидата Шамрая С.С. на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради". 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 

8. 

СЛУХАЛИ: 

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

голосування  щодо визначення переможця у конкурсі на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення Шамрая Сергія Семеновича  переможцем у 

конкурсі на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 

 Результати голосування: 

"за" - 9  (Данилевський В.В., Підмогильна В.М., Шевчик Г.А., Козлова С.А., 

Фоменко Т. В., Синьогуб О.В., Поліщук С.О., Линник Л.В., Виноградов Д.С.); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 2 (Тарасенко В.П., Дудник Н.Д.) 
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ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення Демиденко Т.В. переможцем у конкурсі на 

посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 

Результати голосування:  

"за" -2  (Тарасенко В.П., Дудник Н.Д.) 

"проти" – 0; 

"утримались" – 9 (Данилевський В.В., Підмогильна В.М., Шевчик Г.А., Козлова 

С.А., Фоменко Т. В., Синьогуб О.В., Поліщук С.О., Линник Л.В.,                    

Виноградов Д.С.); 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

голосів переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" визначено Шамрая Сергія Семеновича та запропонував  

затвердити дану кандидатуру шляхом голосування. 

 ГОЛОСУВАЛИ щодо затвердження Шамрая Сергія Семеновича 

переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради".  

Результати голосування:  

"за" - 11   (одноголосно). 
 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зазначила щодо необхідності  

визначення терміну укладання контракту з Шамраєм С.С., у разі затвердження 

його кандидатури рішенням сесії обласної ради та повідомила присутніх, що 

відповідно до частини  другої пункту 2 статті 26  Закону України "Про загальну 

середню освіту" для особи, яка призначається на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти вперше визначено строк два роки та  запропонувала 

провести голосування щодо визначення терміну укладання контракту з 

Шамраєм С.С. на  два роки, згідно з чинним законодавством. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну укладання контракту з Шамраєм С.С. 

два роки, у разі його призначення рішенням сесії обласної ради.  

Результати голосування:  

"за" - 11   (одноголосно). 
 

 Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував запросити 

претендентів та оголосити їм інформацію про переможця у конкурсі. 
 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка запросила конкурсантів та оголосила, 

що переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" за результатами конкурсного відбору визнано Шамрая Сергія 

Семеновича. 

Повідомила, що відповідно до норм Закону України "Про запобігання 

корупції" переможець конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
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зобов’язаний подати для оприлюднення електронну декларацію про майновий 

стан та доходи за минулий рік.  
 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати  Шамрая Сергія Семеновича  переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів 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 Шамрая С.С. на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 

3. У проекті рішення "Про призначення Шамрая С.С. на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" встановити термін укладання контракту 

з Шамраєм Сергієм Семеновичем  2 (два) роки. 

 

 
 

Голова комісії 

 

Секретар комісії: 
 

 В. Тарасенко 

 

Н. Дудник 

 

Члени комісії: 
 

  

В. Данилевський  

   

В. Підмогильна  

   

Г. Шевчик  

   

С. Козлова  

   

Т. Фоменко  

   

О. Синьогуб  

   

С. Поліщук  

   

Л. Линник  

   

Д. Виноградов  

 
 


