
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

05.02.2019                                          м. Черкаси                                         № 2 

 

другого засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Шполянська загальноосвітня  

санаторна школа-інтернат  

Черкаської обласної ради" 

 

Присутні: 

заступник голови комісії – Данилевський В.В. 

секретар комісії – Петров В.О. 
 

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

Хворостенко Р.О. 
 

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

виконавчого апарату Черкаської обласної ради. 

 

Порядок денний: 

1.  Оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на зайняття 

посади директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

2. Розгляд заяв претендентів, доданих до них документів та інших 

документів, що надійшли на розгляд конкурсної комісії.  

Визначення відповідності поданих документів вимогам установленим 

законодавством та зазначеним в Оголошенні на сайті обласної ради. 

Прийняття рішення щодо допущення та/або недопущення до участі у 

конкурсному відборі осіб, які подали документи. 

3. Формування та затвердження переліку тестових та ситуаційних завдань 

щодо перевірки кандидатів на зайняття посади директора комунального закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти. 

4. Про дату, час, місце проведення та перелік питань наступного засідання 

конкурсної комісії. 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: 

Данилевського В.В. – заступника голови  комісії, який повідомив, що заяву 

з пакетом відповідних документів на участь у конкурсі на посаду директора 

комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 
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Черкаської обласної ради" подано одною особою, а саме: Вербівським 

Віталієм Дмитровичем, який на цей час виконує обов’язки директора 

зазначеного закладу. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію заступника голови  комісії Данилевського В.В. взяти до 

відома. 

 

2.  

 
 

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – секретаря комісії, який зачитав присутнім вимоги до 

претендентів та документів, що необхідно подати конкурсній комісії, згідно з 

оголошенням про проведення конкурсу на посаду директора комунального 

закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської 

обласної ради" (далі – Оголошення) та ознайомив із змістом документів, що 

надано кандидатом Вербівським В.Д., зазначивши, що документи надані у 

повному обсязі та відповідають вимогам, заявленим в Оголошенні.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рішення конкурсної комісії про допущення до участі у конкурсному відборі  

кандидата Вербівським В.Д. шляхом голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ допустити кандидата Вербівського В.Д. до участі у конкурсному 

відборі, як  такого, що подав документи на конкурс з визначення кандидатури на 

посаду директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат Черкаської обласної ради" у повному обсязі згідно з 

вимогами Оголошення  та відповідно до  установлених законодавством вимог. 

 Результати голосування: 

"за" – 7 (одноголосно). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати документи, подані претендентом Вербівським В.Д такими, що 

подані у повному обсязі згідно з вимогами Оголошення  та відповідно до  

установлених законодавством вимог. 

 2. Допустити Вербівського В.Д до участі у конкурсному відборі на посаду 

директора комунального закладу "Шполянська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

 

3.  

 

СЛУХАЛИ: 

 Петрова В.О. – секретаря комісії, який повідомив, що відповідно до                      

пп.4 п. 47 Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади 

керівників галузі освіти, затвердженого рішенням обласної ради                                   

від 07.09.2018 № 24-10/7 (далі – Порядок) конкурсна комісія формує та 
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затверджує переліки тестових та ситуаційних завдань для перевірки 

кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у 

формі екзаменаційних білетів. 

 Екзаменаційний білет повинен містити три тестових та одне ситуаційне 

завдання. 

Перелік питань, для перевірки знання законодавства України у сфері 

загальної освіти наведено у додатку 1 до Порядку.  

Обов’язок щодо підготовки ситуаційних завдань для перевірки 

професійної компетентності претендентів згідно з Порядком, покладається на 

представника галузевого управління обласної державної адміністрації, що 

входить до складу конкурсної комісії, а саме управління освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації. 
 

Доповідач зазначив, що листом від 04.01.2019 № 02/11-021/36 управління 

освіти і науки Черкаської облдержадміністрації направило  голові конкурсної 

комісії перелік ситуаційних завдань для перевірки професійної компетентності 

претендентів. Ознайомити присутніх із їх змістом. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував для перевірки знання 

законодавства України у сфері загальної освіти сформувати екзаменаційні 

білети, кожен з яких включатиме 3 тестові питання з 32, наведених у додатку 1 

до Порядку, та 1 ситуаційне, із 10, що запропоновано управлінням освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації.  

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо формування 10 екзаменаційних білетів, кожен з яких 

включатиме 3 тестові питання з 32 та 1 ситуаційне, із 10 запропонованих 

управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. 

Результати голосування: 

"за" – 7 (Одноголосно) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Для перевірки знання законодавства України у сфері загальної освіти 

сформувати 10 екзаменаційних білетів, кожен з яких включатиме 3 тестові 

питання з 32 та 1 ситуаційне, із 10 запропонованих листом управлінням освіти і 

науки Черкаської облдержадміністрації від 04.01.2019 № 02/11-021/36. 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. - секретаря комісії, який зазначив, що розпорядженням 

обласної ради від 29.12.2018 № 458 встановлено 13 лютого 2019 року датою 

проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального  закладу 

"Шполянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат Черкаської обласної 

ради". 
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Відповідно до Оголошення визначено час і місце проведення 

конкурсного відбору, а саме: о 12 - 00 год. в Будинку рад, розташованого за 

адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, каб. 434.   

Доповідач запропонував на наступному засіданні конкурсної комісії 

розглянути наступні питання: проведення іспиту кандидатів та визначення його 

результатів, заслуховування та обговорення мотиваційних листів та конкурсних 

пропозицій щодо перспективного плану розвитку навчального закладу 

претендентів, визначення переможця конкурсу та терміну укладання з ним 

контракту) та визначитися шляхом голосування щодо дати, часу та місця 

проведення конкурсного відбору.  
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо проведення наступного засідання конкурсної комісії                 

13 лютого 2019 року о 12-00 в каб. 434 Будинку рад, розташованого за адресою: 

м. Черкаси, бульвар Шевченка. Буд 185: 

 "за" – 7 (одноголосно). 
 

ВИРІШИЛИ:                                                                                                                             

Провести наступне засідання конкурсної комісії 13 лютого 2019 року                         

о 12-00 в каб. 434 Будинку рад, розташованого за адресою: м. Черкаси,                     

бульвар Шевченка, буд. 185, на якому розглянути питання проведення іспиту 

кандидатів та визначення його результатів, заслуховування та обговорення 

мотиваційних листів та конкурсних пропозицій щодо перспективного плану 

розвитку навчального закладу претендентів, визначення переможця конкурсу та 

терміну укладання з ним контракту. 

 

 

Заступник голови комісії                                 В.В. Данилевський 

 

секретар комісії                                                В.О. Петров 

 

 

  

 

члени комісії: 
 

Атаманенко В.М. 

 

Колотило Л.М.  

 

Шестопал Т.А.  

 

Іванченко К.А.  

 

Хворостенко Р.О. 

 
 

  

 

Атаманенко В.М.  

 

Шестопал Т.А.  

 

Іванченко К.А.  

 

Хворостенко Р.О. 

 
 

  

 


