П РО ТО КОЛ №1
Засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на вакантну посаду
директора Вилоцької загальноосвітньої школи 1-ІЙ ступенів №2
Виноградівської районної ради Закарпатської області

29.07.2020р.

м.Виноградів

10.00 год.

Присутні члени комісії:
Сверенко А .А .- заступник голови районної
ради, голова комісії;
Тодавчич Т.О. - начальник відділу освіти
Виноградівської
районної
державної
адміністрації;
К ом аром і М .М .- голова асоціації «Спілка
керівників закладів загальної середньої освіти
Виноградівщини»;
Я цканич A.B. - член асоціації «Спілка
керівників закладів загальної середньої освіти
Виноградівщини».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про ознайомлення з Положенням про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою
комунальна організація (установа, заклад) та засновником яких є
Виноградівська районна рада.
Інф орм ує: С веренко A.A. - голова комісії.
2. Про оголошення конкурсу на вакантну посаду директора Вилоцької
загальноосвітньої школи 1-І 11 ступенів № 2 Виноградівської районної ради
Закарпатської області
Інф орм ує: Сверенко A.A. - голови комісії.
З.Про залучення до роботи комісії уповноважену особу.
Інф орм ує: Сверенко A.A. - голова комісії.
І.СЛ УХАЛИ:
Сверенко A.A., голову комісії, Сесією районної ради було прийнято рішення
Виноградівської районної ради від 05.05.2020 року № 927 «Про затвердження
Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти
засновником яких є Виноградівська районна рада Закарпатської області»
головою районної ради видано розпорядження про утворення конкурсної
комісії на зайняття посади директора Вилоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №2 Виноградівської районної ради Закарпатської облас ті

Голова комісії ознайомив членів конкурсної комісії з Положенням про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за
організаційно-правовою формою комунальна організація (установа, заклад) та
засновником яких є Вииоградівська районна рада. Звернув увагу на основні
вимоги проведення конкурсу, неухильне дотримання вимог Положення;
злагоджену, о б ’єктивну роботу членів конкурсної комісії щодо обрання
директора
Вилоцької
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№2
Виноградівської районної ради Закарпатської області.
ВИРІ ШИЛИ:
Взяти до відома інформацію про Положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою
комунальна
організація
(установа,
заклад)
та
засновником
яких
є
Вииоградівська районна рада.
За результатами голосування:
«За» - Сверенко A.A., Тодавчич Т.О., Комаромі М.М., Яцканич A.B.
«Проти» - 0
«Утримались» - 0.
II.СЛУХАЛИ:
Сверенка A.A., голову комісії, Головуючий оголосив принципи конкурсу; етапи
з яких він складається; склад, порядок формування та діяльності, а також
повноваження конкурсної комісії. Проаналізувавши етапи проведення конкурсу
та його принципи голова комісії зазначив, що на сьогоднішньому засіданні
необхідно затвердити текст оголошення про проведення конкурсу, яке має
містити такі відомості:
найменування і місцезнаходження закладу;
найменування посади та умови оплати праці; кваліфікаційні вимоги до
керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню
освіту»; вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для
участі у конкурсі; дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та
тривалість; прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти
особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати
документи для участі у конкурсі.
Голова комісії ознайомив членів конкурсної комісії з переліком
документів, які необхідно подати претендентом для участі у конкурсному
відборі, а саме: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних»;автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); копія
паспорта громадянина України; копія документа про вищу освіту (з додатком,
що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра
(спеціаліста); документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж
педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх
подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); довідка про

відсутність судимості; довідка про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду; мотиваційний лист, складений у довільній формі.
ВИ РІШИЛИ:
Розмістити на офіційному веб-сайті Виноградівської районної ради 29 липня
2020 року оголошення про конкурс на зайняття посади директора Вилоцької
загальноосвітньої школи 1-іII ступенів №2 Виноградівської районної ради
Закарпатської області
За результатами голосування:
«За» - Сверенко A.A., Комаромі М.М., Тодавчич Т.О., Яцканич A.B.
«Проти» - 0
«Утримались» - 0.
III. СЛУХ АЛ И:
Сверенка A.A., голову ком ісії, Про залучення до роботи комісії уповноваженої
особи без права голосу з метою здійснення організаційного, аналітичного
забезпечення діяльності комісії.
Голова комісії запропонував, залучити до роботи комісії уповноважену особу а
саме: Лабатій Ларису Петрівну -- начальника відділу організаційної роботи та
взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної
ради.
ВИРІШИЛИ:
Залучити до роботи наступних засідань комісії уповноважену особу без права
голосу, а саме:
Лабатій Ларису Петрівну
- начальника відділу організаційної роботи та
взаємодії з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної
ради.
За результатами голосування:
«За» - Сверенко A.A., Комаромі М.М., Тодавчич Т.О., Яцканич A.B.
«Проти» - 0
«Утримались» - 0.

