
протокол лt 10
засiдання l(oнI(ypcНoi ltoMicii з проведення конкурсу на замiщеннявакантних посад директорiв закладiв iагальноi..р.л"iоf o."i"" пl]за.,орilкжя

м. Запорiжжя
11.08.2020

Склад KoHKypcHo'i KoMicii:

Губiна оксана Олександрiвна - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMicii;

ПрасоЛ МихайлО ВiкторовиЧ - член громадськоТ органiзацiТ кВсеукраiнське бюро люстрацii та протидii корупцiiil,член KoMiciT;

Полухiн Володимир Федорович - депутат ЗапорiзькоТ мiськоi ради (полiтична фракцiя кОпозицiйний блок>), членKoMicii;

ЖffiПЛ"##i"НН;ЛаЙОВИЧ - Депутат Запорiзькот MicbKoT ради (полiтична фракцiя ксвропейська

*Шý",:ffiН"[ýТ;#j'Ъ#:Ijfi,Т;J#iж:i; обов'язкiв директора щепартаменту освiти i науки

[ванова Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки HzОСВiТИ У ЗаПорiзькiй областi, una" nЪrbiT!'IЦvrrJrvaIrYl 
UUU'J ЯЗКИ НаЧаJIЬНИКа УПРаВЛiННЯ ЩеРЖавноi служби якостi

"*';:;,Т:",Y#rХ"Т,Тffi"ЪТ"".1Т,Ъ;;'_Жffi 
вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння щержавноi слуrкби

ЖЖ;"lJЁ:;i,:ii;:iН;;Ж;Ж:ffiЖ,"*жlтJiil.об,санання керiвникiв закладiв загальноi середньот

Юдiн ЮрiЙ Iванович - заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i наукиУкраiни, член KoMicii.

2.z;

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1, Проведення публiчнот та вiдкритоi презентацiт перспективного плану розвитку закладу освiти претендентамина замiщення вакант
Запорiжжя. 

_ __"-",них посад керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти iIIевченкiвського району MicTa
2, ПiдведенНя пiдсумкiВ пр_9:еденнЯ публiчноiта вiдкритоТ презентацiТ перспективНих планiв розвитку закладiвзагальноi середньоТ освiти Шевченкiвсiкого району n,,Йru ЗuпJрЙ".
СЛУХАЛИ:

::::ц:il'iiЁ"TТI":fifiilJiJJJ;.iil;il"ýHJЖi"x,;;,l, 
яка проiнфор,у,-u, 

1_9_до 
третього етапу

ПРеТеНДеНТiВ На ЗаМiЩеННЯ lЪ вакантн"* .,o.uo кЪрiвникiв ,unnuo#1u|ffffiI'..j]fi:ir;:X#;.Жffi;_"l:районУ MicTa Запорiх<жя (протокол ЛЬЗ irд2b,ol.ZфO .*lдчп""-ilкурсноi KoMicii).

гоr,о.у"unffi;:fiI;r:":":il:#fl;]"О" конкурсноТкомiсii Iванову вiкторiю вiKTopiвну.
<<За>> - 611,1zz:crr.z о/
:1_проти), 

- О 'ч.zзJ
(утрималисьr> - D7u,п----v4_
Рiшення прийняте.

ВИСТУПИЛИ;
IBaHoBa В.В, секретар конкурсноi KoMicii, яка звернула увагу, що кожен кандидат публiчно та вiдкритоffiiltffiДЖ перс'"п'""'ий план роЗвиТкУ ЗакJIilДУ загальноТ середньот освiти. виступ повинен

Присутнi: € {al"arr6



Губiна о,о,, яка нагадала критерii 
.оцiнювання результату публiчноТ та вiдкритоТ презентацiiперспективного плану розвитку закJIаду iагальноi середньоi oauirи2 балu виставляються кандидатам, якi в порспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи закладуосвiти;

#t:;::::#Х:;ЖН#f X'_;TJ::" 
розкрили перспективи розвитку закладу освiти;

tЙ:ij1;"^,чжд#жн:у:нl}Тн,d$#Т#ii1:i!!;#i,ffi H,fi ,,п.о,..п""""огоплану
ОСТаТОчною оцiнкою у балах.; ,;;r;;;. перспективно.о nru,n'* 

ЧЛеНОМ КОНКУРСНОI KoMiciT iндивiдуально.
СеРеДН€ аРИфМеТИЧне значення irд"";ду-]пих оцiнок членiв _"JiоО.:'""r.Ж,:ii""Оr 

ЗаГаЛьноТ середньоi освiти е

,о,о.Нliiff::ffJЖ;::#""НУJ;Ъ;fiЖl,;ерспективного плану розвитку закладу загальнот середньот

."-"#:::}:::?Ш:^i::;'##;;:Ж:,ХНJJ:;}";J-"#;:'Губiна о о. надала коротку iнформацiю про кожний

пiсля закiнчення часу,, вiдведеного для публiчнот та вiдкритот презентацii перспективного плану розви,l.ку
закладУ загальноi середньоi освiти, конкурсанти вiдповiли 

"ulriru"n" членiв KoHKypcHoi KoMiciT.
ЧлеНи кОнкУрсноТ KoMiciT iндивiдуально оцiнюють презентацii кандидатiв та надання ними вiдповiдей напитання.

ПiСЛЯ ПеРеГЛЯДУ Та ОЦiНЮВаННЯ 1б ПРезентацiй члени конкурсноi KoMiciT приступили до визначеннrIСеРеДНЬОГО аРИфМеТИЧНОГО Значення iндивiдуальних оцiнок кожного претендента.

Секретар конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa В.В
КОЖНОго учасника конкурсу: ' ЗаНОСИТЬ ДО ПРОТОКОЛУ Та еКЗаМеНаЦiйНОi вiдомостi середнiй бал

1

коваленкЪбйБffiййБй
/,82 J.lluprзt,кa спецlatлlзована школа фiзичноiкульryри I-III ступенiв ЛЪ18 Запорiзькоi. MicbKoT

ради Чапорiзькоi областi

бlктор Олександрович

2
з JаrruрrJькии цавч€lльно-виховний комплекс Ns19Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапопiзькоТ 

^6ro^-i

|а.нлура i анна uлександрiвна
24 JФrrUрrJькии Jllцеи л9J4 Запорiзькоi MicbKoi радй

fапорiзькоi областi лацIнько t-вдокlя l-ригорiвна
лL5 J.rruр-lзькии навчalльно-виховний комшrекс М47Запорiзькоi MicbKoi ради Запопiзькпi п6,о^-l

1чlUl,иJllн

олександр Вололимипов6 JФrrwptJbкa заftulьноосвlтня школа I-III ступенБМ53 ЗапорiзькоТ MicbKoT пап" зо.лл;* ;.; ;;:л л-, ринь Jrюдмила ldмитрiвна
/,37 J.lluplзbкa загальноосвiтня школа I-III ступенЬ

ЛЬ55 Запорiзькоi MicbKoi r"n." зо-лл;--л" ii-^^-,
цrЕIrчýнко бlкторlя Щмитрiвна t+8 JФrrчрrJькии навчilIьно-виховний комплекс М60ЗапорiзькоТ MicbKoi оали ЗапопiаrrпТ ля-.-_'

rасюк uвlтлана Михайлiвна tг9 J.rruрtJькии навчrшьно-виховний комгlltекс Nф3
9апор!зькоi MicbKoi ради Запорir"*оi обпчЫ

циl анов r еннадlй tsолодимирович
/,t10 За.rорiзiйЕ-iБЙБо-виховний комгшекс-Й4

ЗаПОРiЗькоТ MicbKoi оали Зяпппiеrrпт а6-ол-i
лезерова JlуlЗа Василiвна

l,ý11 J.lIvl,lJDKa заr,аJIьноосвlтня школа I-III ступенiв
ЛЬ65 ЗаПОрiЗькоi MicbKoT n"r,,o ?,-лл;-;;" :;:лл-, tsа uвlтлана ВалерiiЪна

1,112 J*lrvplJ'ltии навчально-виховний комгrпекс Л!68Запорiзькоi MicbKoi рали ЗапопiqrкпТ л6.ол_;
нко Jlариса lBaHiBHa

/,!1з g@rruplsbкa загальноосвlтня школа I-III ступенЬМ77 Запорiзькоi MicbKoT папи зr*лi*-;r. :;'-ллл,
rl'азанцев днтон Федорович

214 J.rIuрrJькии академiчний лiцей кВибф
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запопiзькоi. 

^6,o^-i

ллександрова
Вiкторiя Станiславiвна

самiло Костянтин Миколайович

,
15

16

J.rruрlJькии оагатопрофiльний лiцейкПерспектива> Запорiзькоi MicbKoT радиЗапорiзькоi областi 2
J.llUрlзькИи навч€lJIьно-Виховний комплекс lступеня <CBiTaHoK> Запорiзькоi MicbKoi радиЗапорiзькоi областi

KiHiHecBa Тамара Павлiвна 1,*



СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О,О,, голову конкурсноi KoMicii, яка запропонувtIJIа пiдвести пiдсумки

;3f,.ffi;]];iJ'ri:i'"'- ПУбЛiЧНОТ Та ВiДКРИТОi ПР"".uЦiТ перспективних планiв розвитку закладiв загальноi
голосувАrи (й;;;Хl?'.йНffiJ,Т'"' ЗаПОРiЖЖЯ.

(за)- Ё /u)tt,rrl,,,l а -''

(ПроТИ) - Q ,/,-l t!, l l, ]

(утримЕtлисьr> - /' / ,Уц. ,ь ,J
t'/

ВИСТУПИЛА:
Губiна О,О,, голова конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати третього етапу конкурсу.
За результатами.оцirrювання публiчноi та_вiдкритоi презентацiТ перспективних планiв розвитку закладiвзагальноi середньот освiти Шевченкiвського району'"iaru Йпорiжжя, надання вiдповiдей на питання членiвКОНКУРСНОI KoMicii, ВИЗНачення середнього арифметично.о ,"uu"rlo iпд"uiдуаr,iп;;;;;"- кожного претендента

ff;}iНТJ;-rЖ:,ЖЪrХ"r'П 
Пф;"'"Пi" ЗаКЛаДiВ загальноi середньот освiти району, визначено кiлькiсть- 2бали- 4_осlб;

- вiд 1 до 2- балiв - 9 осiб;- вiд 0 до l балу - о-осiб.'

Голова конкурсноТ KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii

О.О.Губiна

В.Ф.Полухiн
Г.М.Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa
Ю.П.Штанько
А.Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн


