П РО Т О К О Л №1
Засідання конкурсної ком ісії
для проведення конкурсу на вакантну посаду директора М атіївської
загальноосвітньої ш коли І-ІІ ступенів В ин оградівськ ої районної ради
Закарп атської області
05Л 0.2020р.

м .В иноградів

14.00 год.

П рисутні члени комісії:
Сверенко A .A .- заступник голови районної
ради, голова комісії;
К озак О.В. - завідувач сектору управління
персоналом
апарату
В иноградівської
районної держ авної адміністрації;
К ом аром і М .М .- голова асоціації «С пілка
керівників закладів загальної середньої освіти
В иноградівщ ини»,
директор
НВК
«Н овосільська ЗО Ш І-ІІ ст.»;
Тодавчич Т.О. - начальник відділу освіти
В иноградівської РДА.
П О РЯ Д О К Д ЕН Н И Й :
1. П ро ознайом лення з П олож енням про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середн ьої освіти за організаційно-правовою формою
ком унальна організація (установа, заклад) та засновником яких є
В иноградівська районна рада.
Інф орм ує: Сверенко A.A. - голова комісії.
2. П ро оголош ення конкурсу на вакантну посаду директора
М атіївської загальноосвітньої ш коли І-ІІ ступенів Виноградівської
районної ради Закарп атської області
Інф орм ує: Сверенко A.A. - голова комісії.
3.П ро залучення до роботи ком ісії уповноваж ену особу.
Інф орм ує: Сверенко A.A. - голова комісії.
І.С Л У ХАЛ И :
Сверенка A .A ., голову комісії, Сесією районної ради було прийнято ріш ення
В иноградівської районної ради від 05.05.2020 року № 927 «Про затвердж ення
П олож ення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти
засновником яких є В иноградівська районна рада Закарпатської області»
головою районної ради видано розпорядж ення про утворення конкурсної
комісії на зайняття посади директора М атіївської загальноосвітньої ш коли І-ІІ
ступенів В иноградівської районної ради Закарпатської області.

Г олова комісії ознайомив членів конкурсної ком ісії з П олож енням про
конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за
організаційно-правовою ф ормою комунальна організація (установа, заклад) та
засновником яких є В иноградівська районна рада. Звернув увагу на основні
вимоги проведення конкурсу, неухильне дотрим ання вимог Положення;
злагоджену, о б ’єктивну роботу членів конкурсної ком ісії щ одо обрання
директора М атіївської загальноосвітньої ш коли І-ІІ ступенів В иноградівської
районної ради Закарпатської області.
ВИ РІШ И Л И :
Взяти до відом а інф ормацію про П олож ення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти за організаційно-правовою формою
комунальна
організація
(установа, заклад) та засновником
яких є
В иноградівська районна рада.
За результатам и голосування:
«За» - С веренко A .A ., К озак О.В., К ом аромі М .М ., Тодавчич Т.О.
«П роти» - 0
«У трим ались» - 0.
ІІ.С Л У Х А Л И :
Сверенка A .A ., голову комісії, Головую чий оголосив принципи конкурсу; етапи
з яких він складається; склад, порядок ф ормування та діяльності, а також
повноваж ення конкурсної комісії. П роаналізувавш и етапи проведення конкурсу
та його принципи голова комісії зазначив, що на сьогодніш ньому засіданні
необхідно затвердити текст оголош ення про проведення конкурсу, яке має
містити такі відомості:
найменування і місцезнаходж ення закладу;
найменування посади та умови оплати праці; кваліфікаційні вимоги до
керівника закладу освіти відповідно до Закону У країни «П ро загальну середню
освіту»; вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання докум ентів для
участі у конкурсі; дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та
тривалість; прізвищ е та ім ’я, номер телефону та адресу електронної пошти
особи, яка уповноваж ена надавати інф ормацію про конкурс та приймати
документи для участі у конкурсі.
Голова ком ісії 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 У країни «Про захист персональних
даних»;автобіограф ія та/або резю ме (за вибором учасника конкурсу); копія
паспорта гром адянина У країни; копія докум ента про вищ у освіту (з додатком,
що є його н евід ’ємною частиною ) не нижче освітнього ступеня магістра
(спеціаліста); докум ент, що підтвердж ує вільне володіння держ авною мовою;
копія трудової книж ки чи інш их документів, що підтвердж ую ть стаж
педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менш е трьох років на день їх
подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); довідка про

відсутність судимості; довідка про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду; м отиваційний лист, складений у довільній формі.
В И РІШ И Л И :
Розмістити на оф іційном у веб-сайті В иноградівської районної ради 5 жовтня
2020 року оголош ення про конкурс на зайняття посади директора М атіївської
загальноосвітньої ш коли І-ІІ ступенів В иноградівської районної ради
Закарпатської області.
За результатами голосування:
«За» - С веренко A .A ., К озак О .В., К ом аромі М .М ., Тодавчич Т.О.
«П роти» - 0
«У трим ались» - 0.

III. С Л У Х А Л И :
С веренка A .A ., голову комісії, Про залучення до роботи комісії уповноваж еної
особи без права голосу з метою здійснення організаційного, аналітичного
забезпечення діяльності комісії.
Голова комісії запропонував, залучити до роботи комісії уповноваж ену особу а
саме: К оваленко В ікторію Карлівну - головного спеціаліста відділу
ю ридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради.
ВИ РІШ И ЛИ :
Залучити до роботи наступних засідань комісії уповноваж ену особу без права
голосу, а саме:
К оваленко В ікторію К арлівну - начальника відділу ю ридичного забезпечення
виконавчого апарату районної ради.
За результатами голосування:
«За» - С веренко A .A ., К озак О.В., К ом аромі М .М ., Т одавчич Т.О.
«П роти» - 0
«У трим ались» - 0.

Голова комісії:
Ч лени комісії:
Комаромі М .М
Тодавчич Т.О.

