
ПРОТОКОЛ№ 2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на укладання угод серед 

претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової 
передвиїцої) педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

від 27 травня 2022 року

Присутні:
СОРОНОВИЧ 
Олена Ю ріївна

голова комісії, заступник начальника Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації - начальник відділу загальної середньої 
та корекційпої освіти

ДАВИДОВА 
Тетя на Ми колаївн а

ДЯГЛО
Н атал і я В ал е р і їв н а

ХОЖА1НОВА 
1 рина Володимирівна

ЗУРМАН
Люб о в М и кезз і аїв 11 а

Члени комісії:
начальник відділу професійної, вищ ої освіти і науки 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
держ авної адміністрації;
начальник відділу дош кільної, позаш кільної освіти, 
оздоровлення та виховної роботи Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної держ авної адміністрації; 
завідувач сектору по роботі з персоналом Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації;
начальник юридичного відділу «Центр матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Чернігівської обласної ради (за згодою).

Відсутні: немає.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про визначення переможців конкурсу на укладання угод серед претендентів на 
першочергове зарахування до закладів вищ ої (фахової передвиїцої) педагогічної 
освіти за державним (регіональним) замовленням.

С Л У Х А Л И :

Соронович 0 . 10., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що на виконання 
постанови Кабінету М іністрів України від 03 червня 2020 року №  454 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету М іністрів України від ЗО травня 201 8 р. № 417», з метою 
задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у педагогічних кадрах 
Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
оголошено конкурс на укладання угод серед претендентів на першочергове 
зарахування до закладів вищої -(фахової передвиїцої) педагогічної освіти за 
державним (регіональним) замовленням (наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної держ авної адміністрації від 21 квітня 2022 року №  56 «Про 
оголошення конкурсу»).

Станом па 25 травня 2022 року до конкурсної комісії для участі в конкурсі 
надійшли документи від 1 претендента.



Хожаїнову і.В ., члена конкурсної комісії, яка ознайомила членів конкурсної 
комісії з претендентом, який подав документи для участі в конкурсі.

Ш Б
претендента

Середній 
бал 

документа 
про освіту

Найменував 
ня посади

Найменув ан н я з а кл аду 
освіти відповідно до 

прогнозов ан ої н отреби

Місце
проживання

ВОСКОБОЙНИК
Анастасія
Сергіївна

9 Учитель
початкових
класів

Козилівська
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Холм инської селищн ої 
ради Корюківського 
району Черн і гівської 
області

Чернігївска
облает,
Борзнянський
район,
с. 1 Наповал і вка. 
вул. Покровська, 
буд. 15

Давидову Т.М ., члена конкурсної комісії, яка ознайомила членів комісії з 
середнім балом документа про освіту (табеля навчальних досягнень за 10 клас та 
перший семестр 11 класу) Воскобойник Анастасії Сергіївни, який становить 
9 балів.

Соронович 0 .1 0 ., яка повідомила про те, що прогнозована потреба становить 9, 
а учасників конкурсу - 1.

Х ожаїнову Т.В., члена конкурсної комісії, яка довела до відома, що місцеві 
органи управління освітою потребували одного учителя початкових класів і на дану 
спеціальність подала документи Воскобойник Анастасія Сергіївна, учениця 11 класу 
Ш аповалівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Борзнянської міської ради 
Чернігівської області.

У ході обговорення даної кандидатури члени комісії врахували середній бал 
документа про освіту та проаналізували оцінки з профільних предметів за останніх 
півтора роки навчання.

Соронович 0 .1 0 ., голову конкурсної комісії, яка запропонувала провести 
голосування.

Визнати переможцем конкурсу на укладання угоди про відпрацювання не 
менше трьох років на посаді вчителя початкових класів Козилівської 
загальноосвітньої школи 1-1II ступенів Х олминської селищ ної ради Корюківськогр 
району Чернігівської області Воскобойник А настасію  Сергіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  м’ять (5); «проти» -  нуль (0); «утримались» -  нуль (0).

УХВАЛИЛИ:
За підсумками розгляду документів претендента та результатами голосування 

рекомендувати начальнику Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації підписати угоду з переможцем конкурсу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  п ’ять (5); «проти» -  нуль (0); «утримались» -  нуль (0).

Голова комісії Олена СОРОНОВИЧ

Члени комісії: Тетяна ДАВИ ДОВА 

Н аталія ДЯГЛО 

и на ХОЖ АЇНОВА 

Любов ЗУРМ АН


