
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1

засідання конкурсної комісії на заміщення посад 
керівників закладів освіти Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради, 
комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» 

Чернігівської обласної ради, комунального закладу «Городнянський 
ліцей» Чернігівської обласної ради, Чернігівського ліцею з посиленою

військово-фізичною підготовкою

15-19 червня 2020 року м. Чернігів

Голова конкурсної комісії -  СОРОНОВИЧ О.Ю.
Секретар -  ХОЖАЇНОВА І.В.

Присутні члени Конкурсної комісії: ГУСАК Р.В., ДЯГЛО Н.В.,
КОВАЛЬЧУК Т.М , МАТВЕЄВА Т.А., ХУТОРНЕНКО В.І., ШМАТОК М.М. 
Відсутня: КОПИЦЯ Н.М. (лист щодо неможливості присутності на засіданні).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про затвердження списку кандидатів, яких допущено до 
проходження конкурсного відбору.

2 СЛУХАЛИ:

ХОЖАЇНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила про 
відповідність вимогам чинного законодавства та оголошення про конкурс 
документів, поданих КОЛОМІЄЦЬ Ганною Василівною на посаду директора 
Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 
Чернігівської обласної ради.

Вивчивши документи претендента, Конкурсна комісія дійшла висновку, 
що документи відповідають установленим вимогам.

ВИРІШИЛИ:
Допустити КОЛОМІЄЦЬ Г.В. до участі в конкурсі на зайняття 

вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» 
-  0. Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ:

ХОЖАЇНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила про 
відповідність вимогам чинного законодавства та оголошення про конкурс 
документів, поданих ЖИТНЯК Оленою Василівною на посаду директора 
комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради.

Вивчивши документи претендента, Конкурсна комісія дійшла висновку, 
що документи відповідають установленим вимогам.

ВИРІШИЛИ:

Допустити ЖИТНЯК О.В. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

ХОЖАЇНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила про 
відповідність вимогам чинного законодавства та оголошення про конкурс 
документів, поданих ХАМАИКО Людмилою Іванівною на посаду директора 
комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради.

Вивчивши документи претендента, Конкурсна комісія дійшла висновку, 
що документи відповідають установленим вимогам.

ВИРІШИЛИ:

Допустити ХАМАИКО Л.І. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:

ХОЖАЇНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила про 
відповідність вимогам чинного законодавства та оголошення про конкурс 
документів, поданих ГОЛОВАЧ Оленою Михайлівною на посаду директора 
комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради.

Вивчивши документи претендента, Конкурсна комісія дійшла висновку, 
що документи відповідають установленим вимогам.
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ВИРІШИЛИ:

Допустити ГОЛОВАЧ О.М. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
ХОЖАЇНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила, що на 

заміщення посади начальника Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою подали документи троє претендентів, а саме: 
ЗАНОСІЄНКО Андрій Геннадійович, ТКАЧУК Олександр Анатолійович, 
ЛІЛЬЧИЦЬКИЙ Вадим Ігорович.

Вивчивши документи ЗАНОСІЄНКА А.Г., Конкурсна комісія дійшла 
висновку, що документи відповідають установленим вимогам.
ВИРІШИЛИ:

Допустити ЗАНОСІЄНКА А.Г. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
КОВАЛЬЧУК Т.М., члена Конкурсної комісії, яка внесла пропозицію 

щодо продовження терміну перегляду документів вищезазначених претендентів 
до 19 червня 2020 року включно. Оскільки документи, подані претендентами 
потребують всебічного та додаткового вивчення.

Зустріч з претендентами у колективах закладів освіти перенести на 
22 червня 2020 року. Секретарю Конкурсної комісії повідомити претендентів, 
які подали документи для участі у конкурсі, про вищезазначені зміни у 
алгоритмі.

МАТВЕЄВУ Т.А., ГУСАК Р.В., ДЯГЛО Н.В., ХУТОРНЕНКО В.І., 
ШМАТКА М.М, членів Конкурсної комісії, які підтримали пропозицію 
КОВАЛЬЧУК Т.М. щодо продовження терміну перегляду документів.

ВИРІШИЛИ:
Продовжити термін перегляду документів претендентів, які подали 

документи для участі у конкурсі, до 19 червня 2020 року включно. Зустріч з 
претендентами у колективах закладів освіти перенести на 22 червня 2020 року. 
Секретарю Конкурсної комісії повідомити претендентів, які подали документи 
для участі у конкурсі, про вищезазначені зміни у алгоритмі.
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ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

19 червня 2020року (продовження засідання Конкурсної комісії на 
заміщення посад керівників закладів освіти Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної 
ради, комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної ради, комунального закладу «Городнянський 
ліцей» Чернігівської обласної ради, Чернігівського ліцею з посиленою

військово-фізичною підготовкою)

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

після додаткового ознайомлення з документами претендентів, які подали 
документи для участі у конкурсі на заміщення посади начальника 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Конкурсна 
комісія повинна прийняти рішення про допущення та/або недопущення 
претендентів до конкурсу.

МАТВЕЄВУ Т.А., ГУСАК Р.В., ДЯГЛО Н.В., КОВАЛЬЧУК Т.М., 
ХУТОРНЕНКО В.І., які зазначили, що документи, надані претендентом 
Ткачуком O.A., не підтверджують достатній стаж педагогічної роботи.

ХОЖАІНОВУ LB., секретаря Конкурсної комісії, яка проінформувала, що 
Ткачук O.A. не є військовослужбовцем відповідно до Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу».

Проаналізувавши документи претендента Ткачука O.A., Конкурсна 
комісія дійшла висновку, що документи не відповідають установленим 
вимогам.

ВИРІШИЛИ:

Не допустити ТКАЧУКА O.A. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися»
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
ХОЖАІНОВУ І.В., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила, що 

третім кандидатом на посаду начальника Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою є ЛІЛЬЧИЦЬКИЙ Вадим Ігорович.

КОВАЛЬЧУК Т.М., МАТВЕЄВУ Т.А., ГУСАК Р .В , ХУТОРНЕНКО В.І., 
які зазначили, що документи, надані претендентом ЛІЛЬЧИЦЬКИМ В.І., не 
підтверджують стаж педагогічної роботи.
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Вивчивши документи претендента ЛІЛЬЧИЦЬКОГО В.І., Конкурсна 
комісія дійшла висновку, що подані документи не відповідають установленим 
вимогам.

ВИРІШИЛИ:

Не допустити ЛІЛЬЧИЦЬКОГО В.І. до участі в конкурсі на зайняття 
вищезазначеної посади.

ГОЛОСУВАЛИ: відкритим голосуванням «за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» 
-  0. Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
СОРОНОВИЧ О.Ю., голову Конкурсної комісії, яка оголосила 

узагальнену інформацію, що згідно з наказом Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.04.2020 № 22-к «Про 
оголошення конкурсу на заміщення посад керівників закладів освіти обласного 
підпорядкування» та відповідно до рішення Конкурсної комісії до участі у 
конкурсному відборі допущено наступних претендентів:

Заносієнка Андрія Геннадійовича - на заміщення посади начальника 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Коломієць Ганну Василівну - на заміщення посади директора 
Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 
Чернігівської обласної ради;

Житняк Олену Василівну - на заміщення посади директора комунального 
закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської 
обласної ради;

Хамайко Людмилу Іванівну та Головач Олену Михайлівну - на заміщення 
посади директора комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської 
обласної ради.

Не допущено до участі у конкурсі на заміщення посади начальника 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 
претендентів:

Ткачука Олександра Анатолійовича, Лільчицького Вадима Ігоровича.

Голова Комісії Олена СОРОНОВИЧ

Секретар Комісії Ірина ХОЖАЇНОВА

Згідно з оригіналом
Завідувач сектору по роботі з перш рина ХОЖАЇНОВА


