
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання конкурсної комісії 

для проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева Житомирської області

24 липня 2020 року

Місце проведення: площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 62 

ПРИСУТНІ: члени комісії:
- Басюк Світлана Володимирівна, начальник управління освіти і науки,
- Пономарчук Валентина Леонідівна, головний спеціаліст управління освіти і науки,
- Левандовський Володимир Павлович, депутат Бердичівської міської ради,
- Побережний Олексій Сергійович, депутат Бердичівської міської ради,
- Пудрій Наталія Георгіївна, директор ЗОШ № 12,
- Янковенко Любов Олексіївна, директор ЗОШ № 18,
З правом дорадчого голосу:
- Гура Ольга Василівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 5,
- Рощенюк Інна Василівна, представник шкільної ради ЗОШ № 5,
- Шумська Марія Андраниківна, представник шкільної ради ЗОШ № 5.
Секретар комісії: Осадчук Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст управління освіти і 
науки.
Представники ЗМІ:

Відсутні:
- Доманська Марина Іллівна, вчитель історії ЗОШ № 5,

ВИСТУПИЛИ:
Секретар комісії Т. Осадчук, яка представила членів конкурсної комісії та, у зв’язку з 
відсутністю голови конкурсної комісії, про необхідність обрання голови комісії із числа 
членів комісії шляхом відкритого голосування відповідно до п. 4.12 Положення про 
конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

ВИСТУПИЛИ: член комісії Пономарчук Валентина Леонідівна, яка запропонувала обрати 
головою комісії Басюк С.В.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою конкурсної комісії -  Басюк Світлану Володимирівну 
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: Басюк Світлану Володимирівну, «Про Порядок денний засідання конкурсної 
комісії для проведення конкурсу на посаду директора ЗОШ № 5»

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний засідання конкурсної комісії 
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вивчення документів, поданих від кандидатів на посаду директора загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева Житомирської області (далі ЗОШ № 5).
2. Допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур.
3. Визначення дати (дат) проведення конкурсного відбору (тестування на знання 

законодавства у сфері освіти, письмового вирішення ситуаційного завдання,



публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу на шість 
років).

СЛУХАЛИ: 1. Про вивчення документів, поданих від кандидатів на заміщення вакантної 
посади директора ЗОШ № 5.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук Тетяна, секретар комісії, ознайомила із списком кандидатів на посаду директора 
ЗОШ № 5, які подали у визначений час документи на конкурс -  Павлюк Наталія 
Вікторівна, Чурчун Ніна Іванівна.

Інформації про конфлікт інтересів чи обставини, які можуть перешкоджати об’єктивному 
виконанню членом комісії обов’язків жодним членом комісії не озвучено.

Басюк Світлана, голова комісії, яка проінформувала про подані документи кожного 
кандидата на посаду директора ЗОШ № 5.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома 
Голосували: «за» - 6 , «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: 2. Про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх 
кандидатур.

ВИСТУПИЛИ: Басюк Світлана, голова комісії, яка оголосила підсумки розгляду 
документів:
Чурчун Н.І. - документи подані у встановлений строк, уповноваженій особі, оформлені 
належним чином та відповідають переліку, визначеному ч. 5 ст. 39 Закону України «Про 
повну загальну середню освіту»;
Павлюк Н.В. -  Подані документи не відповідають переліку, визначеному ч. 5 ст. 39 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту». Не подано п’ять документів: копія 
паспорта громадянина України, копія документа про вищу освіту, документ, що 
підтверджує вільне володіння державною мовою, довідка про відсутність судимості, 
довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» до 
участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які подали не всі документи, визначені 
Законом України «Про повну загальну середню освіту», для участі у конкурсі.

ВИРІШИЛИ: 1. Допустити Чурчун Ніну Іванівну до участі у конкурсі на посаду директора 
ЗОШ № 5.
2. Не допустити Павлюк Наталію Вікторівну до участі у конкурсі на посаду директора 
ЗОШ № 5
3. Секретарю комісії Т.Осадчук повідомити Павлюк Н.В., Чурчун Н.І. про 
допущення/недопущення до участі у конкурсному відборі.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

СЛУХАЛИ: Басюк Світлану, голову комісії, про визначення дати проведення конкурсного 
відбору (3 питання порядку денного). Басюк С. запропонувала такі етапи конкурсного 
відбору, як тестування на знання законодавства у сфері освіти та письмове вирішення 
ситуаційного завдання провести 14 серпня 2020 року (початок о 10.00 годині) за адресою 
площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 32, а завершальний етап конкурсного відбору - 
відкриту презентацію перспективного плану розвитку закладу на шість років -  17 серпня 
2020 року (початок о 10.00 годині) за адресою площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 32.



ВИРІШИЛИ: 1.Провести:
- тестування кандидата та вирішення ситуаційного завдання кандидатами 14 серпня 

2020 року (початок о 10.00 годині) за адресою площа Центральна, 1, м. Бердичів 
(орієнтовно каб. 32),
відкриту презентацію перспективного плану розвитку закладу на шість років -  17 
серпня 2030 року (початок о 10.00 годині) за адресою площа Центральна, 1, м. 
Бердичів (орієнтовно каб. 32).

2. Секретарю комісії Т.Осадчук повідомити Чурчун Н.І. про дату, час та місце проведення 
конкурсного відбору.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

Члени комісії

Секретар комісії:

Голова конкурсної комісі


