
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

15.01.2019                 м. Черкаси          № 1 

 

 

першого засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Смілянська спеціалізована  

мистецька школа-інтернат  

Черкаської обласної ради" 

 

Голова комісії – Тарасенко В.П. 

заступник голови комісії – Данилевський В.В. 

секретар комісії – Петров В.О. 
 

Присутні члени комісії: Сергієнко Т.К., Минько І.А., Рудницька Ю. В., 

Бухенська К.В., Зіменков В.О. 
 

Запрошені: Москалюк Т.І. – головний спеціаліст управління майном 

виконавчого апарату  обласної ради. 

 

Порядок денний: 
  

1. Повідомлення головою комісії присутніх її членів про вимоги та 

обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", у тому 

числі з механізмом повідомлення членом Комісії про конфлікт інтересів та його 

подальшими діями відповідно до пункту 11 цього Порядку. 

2. Інформування членів комісії щодо завдань, визначених 

розпорядженням обласної ради  від 09.01.2019 № 22-р "Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального  закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

Черкаської обласної ради". 

3.  Про порядок голосування при розгляді кандидатур та визначенні 

переможця конкурсу. 

4. Про розміщення на офіційному сайті Черкаської обласної ради та веб-

сайті комунального закладу оголошення про проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального  закладу  "Смілянська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат Черкаської обласної ради" та затвердження його змісту, в тому 

числі: кваліфікаційних вимог до осіб, які бажають брати участь у конкурсі. 

5.  Про встановлення регламенту виступу та обговорення членами комісії 

претендентів на посаду директора комунального закладу Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради",                                 

дати й часу проведення наступного засідання. 
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1.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який зазначив щодо наявності вимог та 

обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" до членів 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального  закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

Черкаської обласної ради".  

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Петров В.О. – секретар комісії, який ознайомив присутніх, що на виконання 

рішення обласної ради  від 20.04.2018 № 22-23/VІІ "Про затвердження 

Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 2018 рік" згідно з  

пунктом 20 Порядку у разі виникнення у члена конкурсної комісії обставин:  

 1) наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така 

судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 

2) накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним 

рішенням суду законної сили; 

3) наявність конфлікту інтересів 

 такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно 

зробити оголошення під час засідання конкурсної комісії та подати обласній раді 

письмову заяву про виключення його із складу конкурсної комісії. 

За неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе 

відповідальність згідно із законодавством. 

 

Кожен із присутніх на засіданні членів конкурсної комісії, особисто, 

заявив щодо відсутності на даний час вищеперерахованих обставин, які б 

перешкоджали їм приймати участь у роботі конкурсної комісії; підписався що 

попереджений про вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про 

запобігання корупції" та заповнив відповідну заяву про відсутність у нього 

конфлікту інтересів (додається до протоколу). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови комісії Тарасенка В. П. та секретаря комісії                     

Петрова В.О. взяти до відому та врахування у подальшій роботі конкурсної 

комісії. 

2. Повідомити відсутнього на засіданні члена комісії Іванову Т.І. про вимоги та 

обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", у тому 

числі з механізмом повідомлення членом Комісії про конфлікт інтересів та його 

подальшими діями.  
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2.. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який інформував членів комісії щодо завдань, 

визначених розпорядженням обласної ради від 09.01.2019 № 22-р "Про 

утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади 

директора комунального  закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради" та про етапи роботи комісії.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який звернув увагу присутніх на 

особливості проведення конкурсного відбору керівника закладу загальної 

середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області згідно з встановленим Порядком, а саме: проведення 

оцінювання професійного досвіду, знань, якості та конкурсних пропозицій 

учасників конкурсного відбору у вигляді тестів, відеофіксації конкурсного 

відбору, оприлюднення оголошення про конкурсний відбір на веб-сайті обласної 

ради та  комунального  закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради" тощо. 
  

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію голови комісії Тарасенка В. П. та  Петрова В.О. взяти до відому та 

врахування у подальшій роботі конкурсної комісії. 

 

3. 
 

  СЛУХАЛИ: 

 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував визначитися з 

порядком голосування при розгляді кандидатур та визначенні переможця 

конкурсу (відкрите чи таємне). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Петров В.О. – секретар комісії, який вніс пропозицію щодо 

здійснення відкритого голосування. 

 Данилевський В.В. – заступник голови комісії, який зауважив, що 

демократичніше проводити таємне голосування. 

 Тарасенко В.П – голова комісії, який запропонував визначитися з 

порядком голосування шляхом голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо запровадження у роботі конкурсної комісії 

відкритого голосування при розгляді кандидатур та визначенні переможця 

конкурсу:  

за – 6 (Петров В.О., Сергієнко Т.К., Минько І.А., Рудницька Ю. В., 

Бухенська К.В., Зіменков В.О.); 

проти – 0; 
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утрималися – 2 (Тарасенко В.П., Данилевський В.В.);  
 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок голосування при розгляді кандидатур та визначенні 

переможця конкурсу, а саме: відкрите голосування.  

 

4. 

 

  СЛУХАЛИ: 

 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який зазначив присутнім щодо 

необхідності розміщення на офіційному сайті Черкаської обласної ради та веб-

сайті комунального закладу оголошення про проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального  закладу  "Смілянська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат Черкаської обласної ради" (далі – Оголошення) та затвердження 

його змісту, в тому числі: кваліфікаційних вимог до осіб, які бажають брати 

участь у конкурсі, наголосив щодо необхідності визначення дати розміщення 

оголошення.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Петров В.О. – секретар комісії, який ознайомив присутніх з вимогами до 

Оголошення, встановленими відповідно до Порядку проведення конкурсного 

відбору та зачитав кваліфікаційні вимоги до претендентів та інформацію щодо 

умов оплати праці керівника, зазначені у листі управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації від 04. 01.2019 № 02-11-021/36. 

Запропонував розмістити Оголошення на веб-сайтах 16 січня 2019 року, 

встановити термін прийому документів протягом 20 днів: з 16.01.2019 по 

04.02.2019. 

Данилевський В.В. – заступник голови комісії, який запропонував 

доповнити вимоги щодо вищої освіти претендентів, сформулювавши наступним 

чином: "має вищу освіту спеціаліста, або магістра".  

Тарасенко В. П. – голова комісії, який зазначив, що формулювання ступені 

вищої освіти на цей час відповідає нормам чинного законодавства і не                          

потребує внесення змін до вимог, сформульованих у листі управління освіти і 

науки Черкаської обласної державної адміністрації від 04.01.2019                                         

№ 02-11-021/36, відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо затвердження наступних кваліфікаційних вимог до 

претендента на посаду директора комунального  закладу  "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" та умов 

матеріального забезпечення керівника закладу: 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:  

1) громадянин України; 

2) повна вища освіта ступеня не нижче магістра; 

3) стаж педагогічної роботи не менше трьох років;  
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4) наявність організаторських здібностей, фізичного і психічного 

стану, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;  

5) володіння державною мовою. 

 

УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА 

Посадовий оклад директора комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" з 

урахуванням підвищення, становить 5455 грн. 

Крім того, директору встановлюються: 

- надбавка  у розмірі 20% посадового окладу відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і 

закладів  незалежно від їх підпорядкування", із змінами; 

- надбавка за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам навчальних закладів і установ освіти відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих 

положень частини першої  статті 57 Закону України "Про освіту", частини 

першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої 

статті 18 і частини першої статті 22  Закону України "Про позашкільну освіту". 

Результати голосування: 

"За" -  8;  одноголосно. 

"проти" – 0; 

"утрималося" – 0. 

 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо розміщення 16.01.2019 на офіційних сайтах обласної 

ради та в комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради" оголошення про проведення конкурсного 

відбору на посаду" та встановлення терміну прийому документів на конкурс -                

20 днів: з 16.01.2019 по 04.02.2019. 

"За" -  8;  одноголосно. 

"проти" – 0; 

"утрималося" – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Розмістити 16.01.2019 на офіційних сайтах обласної ради, комунального 

закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської 

обласної ради" оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради"; встановити термін прийому документів - 20 

днів: з 16.01.2019 по 04.02.2019. 

2. Затвердити наступні кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду 

директора комунального  закладу  "Смілянська спеціалізована мистецька школа-
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інтернат Черкаської обласної ради" та умов матеріального забезпечення 

керівника закладу: 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:  

1) громадянин України; 

2) повна вища освіта ступеня не нижче магістра; 

3) стаж педагогічної роботи не менше трьох років;  

4) наявність організаторських здібностей, фізичного і психічного стану, що 

не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;  

5) володіння державною мовою. 

 

УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИРЕКТОРА:                  

Посадовий оклад директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" з урахуванням підвищення, 

становить 5455 грн. 

Крім того, директору встановлюються: 

- надбавка  у розмірі 20% посадового окладу відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і 

закладів  незалежно від їх підпорядкування", із змінами; 

- надбавка за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам навчальних закладів і установ освіти відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 "Про реалізацію окремих 

положень частини першої  статті 57 Закону України "Про освіту", частини 

першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої 

статті 18 і частини першої статті 22  Закону України "Про позашкільну освіту". 

 

5.  

СЛУХАЛИ: 

 Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував встановити наступний 

регламент виступу та обговорення членами комісії претендентів на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради": 

для претендентів на посаду – 15 хв; 

 на обговорення кандидатури – 15 хв; 

 для виступу представника від громадськості – 3 хв. 

та зазначив щодо необхідності у визначенні дати та часу проведення наступного 

засідання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо встановлення регламенту виступу та обговорення 

членами комісії претендентів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради": 

для претендентів на посаду – 15 хв; 
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 на обговорення кандидатури – 15 хв; 

 для виступу представника від громадськості – 3 хв. 

"за" -  8, одноголосно. 

"проти" – 0; 

"утрималося" – 0.  
  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Тарасенко В.П. - голова комісії, який запропонувала визначитися з датою 

та часом проведення наступного засідання конкурсної комісії для перевірки 

наданих претендентами документів, визначення претендентів, які допускаються 

до участі у конкурсному відборі, та затвердження екзаменаційних білетів з 

переліку питань для перевірки знань  
  

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував дату та час проведення 

другого засідання конкурсної комісії 5 лютого 2019 року на 11-00 год, на якому 

визначитися з особами, що допускаються до конкурсу та затвердити 

екзаменаційні білети для перевірки знань претендентів згідно з встановленим 

Порядком. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо проведення другого засідання конкурсної комісії                

5 лютого 2019 року на 11-00 год, на якому визначитися з особами, що 

допускаються до конкурсу та затвердити екзаменаційні білети для перевірки 

знань претендентів згідно з встановленим Порядком. 

"за" -  8;  одноголосно. 

"проти" – 0; 

"утрималося" – 0.  

 

Тарасенко В.П.– голова комісії, який зауважив, що проведення конкурсного 

відбору на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" згідно з розпорядженням 

голови обласної ради від 29.12.2018 № 457-р відбудеться  13 лютого 2019  року 

об 1100 год., каб 434 Будинку рад. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити регламент виступаючих: 

1) для претендентів на посаду – 15 хв; 

2) на обговорення кандидатури – 15 хв; 

3) для виступу представника від громадськості – 3 хв. 
 

2. Визначити час і дату наступного засідання конкурсної комісії:                          

другого засідання конкурсної комісії  5 лютого 2019 року на 11-00 год, на якому 

визначитися з особами, що допускаються до конкурсу та затвердити 

екзаменаційні білети для перевірки знань претендентів згідно з встановленим 

Порядком. 

3. 13 лютого 2019  року об 1100 год., каб 434 Будинку рад., розташованого 

за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, провести третє засідання 

конкурсної комісії, на якому розглянути питання проведення перевірки знань 
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претендентів, допуску претендентів до участі у конкурсі, заслуховування 

мотиваційних листів та перспективних планів розвитку комунального закладу                     

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" 

та визначення переможця на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради". 

 

 

 

Голова комісії                

 

Заступник голови комісії 

 

Секретар комісії: 

 

В. Тарасенко 

 

 

В. Данилевський  

 

В. Петров 

 

 

 

Члени комісії: 
 

 

Сергієнко Т.К 

 

Минько І.А. 

 

Рудницька Ю. В. 

 

Бухенська К.В., 

 

Зіменков В.О. 

 

.,  


