
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № з

засідання конкурсної комісії на заміщення посад 
керівників закладів освіти комунального закладу «Прилуцький  

навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради та 
комунального закладу «Удайцівський навчально-реабілітаційний центр»

Чернігівської обласної ради

від 28.10 -  01.11.2021 року м. Чернігів

Голова конкурсної комісії -  СОРОНОВИЧ О.Ю.
Секретар -  ДЯГЛО  Н.В.

Присутні члени Конкурсної комісії: Петренко Б.М., Матвеева Т.А., 
Хуторненко В.І.
Відсутня 01.11.2021 - Пекур В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про організацію роботи Конкурсної комісії.

2. Про затвердження списку кандидатів, яких допущено до

проходження конкурсного відбору.

3. Про порядок проведення та критерії оцінювання письмового

тестування та затвердження Конкурсної комісією тестових питань для

проведення І етапу конкурсу.

4. Про порядок проведення та критерії оцінювання розв’язування

ситуаційного завдання та затвердження Конкурсної комісією ситуаційного 

завдання для проведення II етапу конкурсу.

5. Про перегляд публічної відкритої презентації, надання відповідей

кандидатами на запитання членів Конкурсної комісії в межах змісту 

конкурсного випробування та затвердження Конкурсною комісією критерії 

оцінювання III етапу проведення конкурсу.

6. Про проведення тестування (письмово).

7. Про розв’язання ситуаційних завдань (письмово).



8. Про перегляд публічної, відкритої презентації та надання відповідей 

кандидатами на запитання членів Конкурсної комісії в межах змісту 

конкурсного випробування.

9. Про визначення переможців на заміщення посад керівників закладів 

освіти обласного підпорядкування за результатами конкурсного відбору.

9. Про визначення переможців на заміщення посад керівників закладів 
освіти обласного підпорядкування за результатами конкурсного відбору

9 СЛУХАЛИ:

СОРОНОВИЧ О.Ю., голову Конкурсної комісії, яка звернула увагу, що 

відповідно до статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного 

відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на 

вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації.

Разом з тим кожен кандидат особисто буде ознайомлений з результатами 

конкурсу.

СЛУХАЛИ:

ПЕТРЕНКО Б.М., М АТВЕЕВУ Т.А., ХУТОРНЕНКО В.І., членів 

Конкурсної комісії, які проаналізували середні бали кандидатів, виставлені у 

зведеній відомості середніх балів за результатами тестування, вирішення 

ситуаційного завдання та перегляду публічної відкритої презентації, надання 

відповідей кандидатами на запитання Конкурсної комісії.

ЕУСАЧЕНКО С.В. набрала загальну кількість 8 балів, середній бал за 

підсумками трьох етапів конкурсу -  2,7;

ГІРОІДЕНКО В.М. набрала загальну кількість 7,8 балів , середній бал за 

підсумками трьох етапів конкурсу -  2,6.



J

ВИРІШ ИЛИ:

Конкурсна комісія, враховуючи результати тестування, вирішення 

ситуаційного завдання та перегляду публічної відкритої презентації, надання 

відповідей кандидатами на запитання Конкурсної комісії, визначила: 

переможцями конкурсу на заміщення посад:

директора комунального закладу «Прилуцький навчально-реабілітаційний  
центр» Черн ігівської обласної ради -  Гусаченко С.В. ;

директора комунального закладу «Удайцівський навчально-
реабіліт аційний центр» Чернігівської обласної ради — Проценко В.М.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 5, «проти» - 0, 
«утрималися» -  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

ПЕТРЕНКА Б.М., М АТВЕЄВУ Т.А., ХУТОРНЕНКО В.Е, членів

Конкурсної комісії, які запропонували рекомендувати начальнику Управління 

освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації призначити на 

посади керівників закладів освіти обласного підпорядкування, а саме:

директора комунального закладу «Прилуцький навчально-реабілітаційний  
центр» Чернігівської обласної ради  — Гусаченко С.В.;

директора комунального закладу « Удайцівський навчально-
реабіліт аційний центр» Чернігівської обласної ради -  Проценко В.М.

шляхом укладання строкових трудових договорів з дотриманням чинного 

законодавства.

Визначення переможців та оприлюднення результатів конкурсу на

офіційному вебсайті Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації відбудеться 03 листопада 2021 року.

Голова комісії Олена СОРОНОВИЧ

Секретар комісії

Згідно з оригіналом 
Завідувач сектору по роботі з г Ірина ХОЖАЇНОВА


