ПРОТОКОЛ Хе 2
Засідання конкурсної комісії управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської
закладів загальної середньої
ради на заміщення вакантних посад керівників комунальних
освіти
17 червня 2021 року, 12.30 годин

м. Лиман

Склад конкурсної комісії:
.
Голова конкурсної комісії: Афонін Юрій Анатолійович

Лиманської міської ради;

Заступник голови комісії: Черненко Юлія Іванівна
освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради;

-

-

заступник міського голови

заступник начальника управління

-

інспектор з кадрів сектору юридичного
Секретар комісії: Днацька Наталія Леонідівна
молоді
та спорту Лиманської міської ради;
кадрового забезпечення управління освіти,

та

Члени комісії:

-

молоді та спорту
Заярна Любов Миколаївна начальник відділу освіти управління освіти,
Лиманської міської ради;
методичного кабінету практичної
завідувач навчально
Єрдакій Ірина Олександрівна
психології і соціальної роботи управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.
Рижкова Анна Геннадіївна - юрист сектору юридичного та кадрового забезпечення
управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.
кадрового
Прокопенко Галина Тимофієвна старший інспектор шкіл сектору юридичного
міської
Лиманської
ради
забезпечення управління освіти, молоді та спорту
працівників
профспілки
організації
міської
Лиманської
Миколаївна
голова
Олена
Тихонова
освіти і науки України
Бадражан Інна Сергіївна - в.о. заступника начальника відділу інституційного аудиту
управління державної служби якості освіти у Донецькій області;
головний спеціаліст відділу моніторингу, позапланового
Соломахіна Оксана Олександрівна
управління
контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування
державної служби якості освіти у Донецькій області;
Рибіна Людмила Василівна
директор Комунальної установи «Центр професійного
міської ради Донецької області;
розвитку педагогічних працівників» Лиманської
Лиманської
класів
початкових
Володимирівна
учитель
Людмила
Вінничук
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Хо 4 Лиманської міської ради Донецької області,
депутат Лиманської міської ради (за згодою),
ППО Рубцівської
Хандога Людмила Олександрівна вчитель зарубіжної літератури, голова
області (за
Донецької
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради
згодою);
учитель англійської мови, голова ППО Дробишевської
ївкова Алла Миколаївна
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької області (за
згодою);
голова правління Громадської організації «Єдина родина
Бражник Галина Анатоліївна
Донеччини».

-

-

та

-

-

-

-

-

-

-

Присутні:
Відсутні:

13

2

осіб
осіб

;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

закладів
посад керівників комунальних
вакантних
зайняття
на
11. Проведення конкурсу
загальноосвітньої школи ІП ступенів
Дробишевської
освіти
І-Ш
загальної середньої
Рубцівської загальноосвітньої школи
області
та
Донецької
Лиманської міської ради
знання законодавства
Донецької області. Перевірка на
міської
ради
Лиманської
«Про освіту», «Про
ступенів
освіти, зокрема Законів України
середньої
загальної
загальної
України у сфері
правових актів у сфері
інших нормативно
освіту»,
середню
керівників комунальних
повну загальну
зайняття вакантних посад
середньої освіти кандидатів на
ситуаційного
закладів загальної середньої освіти.
шляхом письмового вирішення
професійних компетентностей

-

1.2.

Перевірка

планів розвитку закладів
публічних презентацій перспективних

завдання.

1.3. Проведення відкритих

загальної середньої освіти.
2. Визначення переможців конкурсу.
який зазначив, що
голова конкурсної комісії,
Анатолійович,
Юрій
Виступив: Афонін
закладів загальної середньої
керівників комунальних
посад
вакантних
заміщення
Лиманської міської ради
конкурс на
школи І-Ш ступенів
загальноосвітньої
Лиманської міської
освіти Дробишевської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів
Рубцівської
області
та
«Про освіту»,
Донецької
відповідно до вимог Законів України
області
проводиться
на посаду керівника
ради Донецької
освіту» та Положення про конкурс
області
середню
загальну
«Про повну
Лиманської міської ради Донецької
освіти
загальної
середньої
комунального закладу
Хо 7/82-5593 від 16.07.2020 року.
Лиманської міської ради
рішенням
04 червня 2021
затвердженого
конкурсної комісії, яке відбулося
засіданні
Нагадав, що на минулому
подані кандидатами на
до конкурсу документи,
допущено
Та
закладів загальної середньої освіти, а
року, було розглянуто
директорів комунальних
посад
вакантних
заміщення
ступенів Лиманської міської ради
школи
загальноосвітньої
загальноосвітньої школи
саме: Дробишевської
Андрія Миколайовича та Рубцівської
Семенова
області
Миколайовича.
Донецької
Донецької області Макогона Руслана
міської
ради
Лиманської
1-ПІ ступенів
трьох етапів:
загальної середньої
Конкурсний відбір складається
законодавства України у сфері
знання
на
перевірка
освіту»,
Перший етап
«Про повну загальну середню
освіту»,
«Про
України
освіти, зокрема Законів
освіти кандидатів на
актів у сфері загальної середньої
правових
інших нормативно
закладів загальної середньої
комунальних
керівників
посад
зайняття вакантних
тестування.
відбувається
освіти, яка буде складатися
професійних компетентностей, що
перевірка
конкурсу
Другий етап
ситуаційного завдання.
шляхом письмового вирішення
презентація перспективного плану розвитку
публічна
відкрита
конкурсу
Третій етап
освіти.
закладу загальної середньої
етапу конкурсу.
процедуру проведення першого
Конкурсна комісія розпочала

І.СЛУХАЛИ:

ІП

З

-

-

1...

-

з

комісії, яка повідомила, що
секретаря конкурсної
Леонідівну,
Наталію
Слухали: Анацьку
які були сформовані спеціалістами
з 30 тестових завдань,
складається
конкурсу
перший етап
затвердженого центральним
із загального переліку питань,
відділу освіти управління
проходить письмово не довше
сфері освіти і науки. Тестування
у
влади
виконавчої
підписує та
органом
знання законодавства кандидат
на
тестування
складання
60 хвилин. Після
тестових питань.
проставляє дату вирішення

Миколайович та Макогон
Впродовж 60 хвилин кандидати Семенов Андрій
Миколайович письмово відповідали та тестові завдання.

Руслан

оцінювання.
Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться

комісії, яка повідомила, що для
Слухали: Анацьку Наталію Леонідівну, секретаря конкурсної
система:
визначення результатів письмового тестування використовується така
25
питань тестового завдання
2 бали виставляються кандидатам, які відповіли правильно на
більше;
16-24 питань тестового
1
бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на
завдання;
15 і менше питань тестового
0 балів виставляється кандидатам, які відповіли правильно на
завдання.

і

з

іспит

такими результатами:
кандидати склали
бали.
2
Миколайович
Семенов Андрій

Письмовий

Голосували відкритим голосуванням
«ЗА»

- -

за допуск кандидата до другого етапу конкурсу:

13

0
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛИСЬ»

-,

0

Макогон Руслан Миколайович

-

1

Голосували відкритим голосуванням
«ЗА»

- -

бал.

за допуск кандидата до другого етапу конкурсу:

13

0
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛИСЬ» -

0

ВИРІШИЛИ:
конкурсна
Після закінчення часу, відведеного для проведення першого етапу конкурсу,
Дробишевської
директорів
комісія з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад
міської
Лиманської
ради Донецької області та
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів
ступенів Лиманської міської ради Донецької
Рубцівської загальноосвітньої школи
Миколайовича та Макогона
області вирішила допустити претендентів Семенова Андрія
конкурсу, а саме, вирішення
Руслана Миколайовича до участі в другому етапі проведення
письмового ситуаційного завдання.

ІП

комісії, який повідомив
Виступив: Афонін Юрій Анатолійович, голова конкурсної
Р.М. проходять на другий етап проведення
претендентів, що Семенов А.М. та Макогон
директорів Дробишевської загальноосвітньої школи
конкурсу на заміщення вакантних посад
області та Рубцівської загальноосвітньої
І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької
вирішення
Донецької області, а саме
школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради
письмового ситуаційного завдання.

12.

-

конкурсної комісії, яка повідомила
Виступила: Анацька Наталія Леонідівна, секретар
мовою не довше 30
претендентів, що ситуаційне завдання вирішується письмово державною
обов'язково вказується прізвище, ім'я та
хвилин. Перед вирішенням ситуаційного завдання

по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші
проставляються підпис та дата вирішення ситуаційного завдання.
Розпочався другий етап конкурсного відбору.
Претендент витягнув ситуаційне завдання Хо

1

Впродовж 30 хвилин кандидати письмово відповідали на ситуаційне завдання.
Виступила: Анацька Наталія Леонідівна, секретар конкурсної комісії, яка повідомила комісії,
що для оцінювання ситуаційного завдання використовується чотирибальна система
- 4 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися
із ситуаційним завданням;
3 бали виставляються
кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому
подальшої
роботи;
для
2 бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та
задовільному рівні;
вирішили його
1
бал
виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не
вирішили його в установлений час.

на

Комісія приступила до перевірки ситуаційного завдання

з

Ситуаційне завдання кандидати склали
такими результатами:
Семенов Андрій Миколайович - 3 бали.
Голосували відкритим голосуванням:
13
«ЗА» 0
«ПРОТИ»
0
«УТРИМАЛИСЬ»

-

-

Макогон Руслан Миколайович

-

2 бали

Голосували відкритим голосуванням:
13
«ЗА» 0
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

-

ВИРІШИЛИ:
Після закінчення часу, відведеного для проведення другого етапу конкурсу, конкурсна
комісія з відбору кандидата на заміщення вакантних посад директорів
Дробишевської
загальноосвітньої школи 1І-ПІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області та
Рубцівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів Лиманської міської ради Донецької
області вирішила допустити претендентів Семенова А.М. та Макогона Р.М. до участі у
третьому етапі проведення конкурсу, а саме, проведення відкритої публічної презентації
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

13.

Виступив: Афонін Юрій Анатолійович, голова конкурсної комісії, який повідомив, що
Семенов Андрій Миколайович та Макогон Руслан Миколайович проходять на третій етап
директорів
Дробишевської
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької області та

Рубцівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів Лиманської міської ради Донецької
області, а саме проведення відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку
закладу загальної середньої освіти
Виступила: Анацька Наталія Леонідівна, секретар конкурсної комісії, яка повідомила
претендентів, що тривалість презентації складає 15 хвилин. Після чого члени комісії можуть
задавати питання.
Розпочався третій етап конкурсного відбору.

-

Виступив: Семенов Андрій Миколайович, претендент на посаду директора Дробишевської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької області, який
ознайомив комісію з перспективним планом розвитку свого закладу загальної середньої
освіти, напрямками діяльності закладу, планом розвитку закладу, очікуваними результатами
виконання плану розвитку закладу.
Після цього у обговоренні відкритої публічної презентацій взяли участь члени конкурсної
комісії: Віннічук Л.В., Афонін Ю.А., Бадражан І.С., Бражник Г.А.
Рубцівської
Виступив: Макогон Руслан Миколайович, претендент на посаду директора
який
І-Ш
міської
області,
Лиманської
загальноосвітньої школи
ступенів
ради Донецької
ознайомив комісію з перспективним планом розвитку свого закладу загальної середньої
освіти, напрямками діяльності закладу, планом розвитку закладу, очікуваними результатами
виконання плану

розвитку закладу.

Після цього у обговоренні відкритої публічної презентаці взяли участь члени конкурсної
комісії: Хандога Л.О., Афонін Ю.А., Бадражан І.С.
Виступила: Анацька Наталія Леонідівна, секретар конкурсної комісії, яка повідомила
що оцінювання результатів презентації здійснюється таким чином:
2 бали виставляється кандидатам, які повністю відповідають вимогам;
1бал-які не повною мірою відповідають вимогам;
які не відповідають вимогам.
0балів
Комісія приступила до виставлення балів за презентацію.

комісії,

-

За проведення відкритої публічної презентації перспективного
загальної середньої освіти кандидати отримали такі результати:
Семенов Андрій Миколайович
Макогон Руслан Миколайович

ВИРІШИЛИ:

--

1
1

плану розвитку закладу

бал.
бал.

Взяти до відома перспективний план розвитку закладів загальної середньої освіти,
Дробишевської
представлений кандидатами на заміщення вакантних посад директорів
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької області та
Рубцівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької
області
ІП.

СЛУХАЛИ:

Виступив: Афонін Юрій Анатолійович, голова конкурсної комісії, який повідомив, що
підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний
етап конкурсу. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом, за допомогою якого
визначається переможець конкурсу.

За результатами підсумкового рейтингу кандидата на заміщення вакантної посади директора
Дробишевської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької
області
Семенов Андрій Миколайович набрав-

6

балів.

За результатами підсумкового рейтингу кандидата на заміщення вакантної посади директора
Рубцівської загальноосвітньої школи 1-ПІ ступенів Лиманської міської ради Донецької
області
Макогон Руслан Миколайович набрав

-

4

бали.

Виступив: Афонін Юрій Анатолійович, голова конкурсної комісії, який запропонував
вакантної посади
голосувати за те, щоб визнати переможцем конкурсу на заміщення
І-Ш ступенів Лиманської міської ради
директора Дробишевської загальноосвітньої школи
Донецької області Семенова Андрія Миколайовича
Голосували відкритим голосуванням:

-

«ЗА»
«ПРОТИ»

13

- -

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

Виступив: Афонін Юрій Анатолійович, голова конкурсної комісії, який запропонував
вакантної посади
голосувати за те, щоб визнати переможцем конкурсу на заміщення
ступенів Лиманської міської ради
директора Рубцівської загальноосвітньої школи
Донецької області Макогона Руслана Миколайовича

І-І

Голосували відкритим голосуванням:

-

«ЗА»
«ПРОТИ»

13

- -

0
«УТРИМАЛИСЬ»

0

ВИРІШИЛИ:
Визначити Семенова Андрія Миколайовича переможцем конкурсу на заміщення
вакантної посади директора Дробишевської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів

Лиманської міської ради Донецької області
Рекомендувати начальнику управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської
І-Ш ступенів Лиманської
ради на посаду директора Дробишевської загальноосвітньої школи
міської ради Донецької області Семенова Андрія Миколайовича, шляхом укладання з ним
роки
результатами конкурсу.
контракту строком на

2 за

Визначити Макогона Руслана Миколайовича переможцем конкурсу на заміщення
вакантної посади директора Рубцівської загальноосвітньої школи 1-ПІ ступенів Лиманської
міської ради Донецької області
міської
Рекомендувати начальнику управління освіти, молоді та спорту Лиманської
загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів Лиманської
ради на посаду директора Рубцівської
міської ради Донецької області Макогона Руслана Миколайовича, шляхом укладання з ним
років за результатами конкурсу.
контракту строком на

б

денний засідання комісії на заміщення вакантних посад директорів Дробишевської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Лиманської міської ради Донецької області та
Рубцівської загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів Лиманської міської ради Донецької

Порядок

області вичерпано.
Секретарю конкурсної комісії оприлюднити матеріали засідання та рішення конкурсної
комісії про визначення переможця конкурсу на офіційному веб сайті Лиманської міської
ради та управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради впродовж одного
робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

-

Заяв та скарг у конкурсну комісію не надходило.
РУ,

Голова

комісії

Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени

комісії

Афонін Ю.А.
Черненко Ю.І.
Анацька Н.Л.
Рижкова А.Г.

Заярна Л.М.
Єрдакій І.О.
Прокопенко

Г.Т.

Бадражан І.С.
Тихонова О.М.
Вінничук Л.В.
Івкова А.М.
Хандога Л.О.
Бражник

Г.А.

