
Голова конкурсноi KoMicii - Пенчук IHHa Леонiдiвна - голова постiйноТ KoMicii з

питанЬ освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, деtryтат Запорiзькоi

MicbKoT ради;

секретар копкурсноi koMicii - Симаков .щенис олегович - член постiйнот koMicii з

11итань оiвiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi ради, депутат

ЗапорiзькоТ MicbKoi ради;

Члени конкурсноi KoMicii:

ПолlхiН ВолодимИр ФедороВич - члеН постiйноi KoMicii з тrитань освiти, науки, культури,

туризму та спорту Запорiзькоi Micbko] ради,депутат Запорiзькоi Micbkoi радиi

Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлУ дошкiльноТ, загальноi середньоi,

спецiа_ltiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння

дошкiльноТ, загальноТ середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти ,Щепартаменту

освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ;

панченко Василь Олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi

середньоi, спецiалiзОваноТ оЬвiтИ та з питань дiяльНостi iнклюзивно-ресурсних центрiв

уфавлiння дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти

,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii;

скляренко днастасiя BikTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiальнот та

"rщоi' 
освiти управлiння !ошкiльнот, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйнот та

вищоi освiти,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

щубiна Микола Володимирович - заступник голови Комунарськоi районноi органiзацii

Профспiлки працiвникiв освiти i науки Украiни;

ПIДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
08.10.2021

Засiдання кOнкурснOi KoMicii з проводення

конкурсу на зайняття вакантноi посади

директора Запорiзького навчыIьно-виховного
поr.rп"*ЪУ Nъ 10 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзьrсоi областi

м. Запорiжжя

на зайнятгя вакантноi посади директора Запорiзького
N919 Запорiзькоi MicbKoi ради Затlорiзькоi областi,

Сукач Наталя Петрiвна - голова мiсцевого осередку м. Запорiжжя

.ро*чд."*оi органiзацii <Асоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

щипрiанова Свiтлана Георгiiвна - член громадськоi органiзацii ко.б'еднання

закладiв зага:tьноi середньоi освiти територiа-пьноi громади MicTa Запорiжжя>.

Вiдсутнi: Панчнко В.О., Полухiн В.Ф.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

Пiдведення пiдсумкiв конкурсу
навчально-виховного комплексу
Визначення переможцiв конкурсу.



СЛУхАЛИ:
Голову конкурсноi KoMicii, Пенчук I.Л.о яка повiдомил&, Що конкурс на зайцяття

BaKaHTHoi посади директора Запорiзького наliчапьно-виховного комплексу NЬ19 Запорiзькоi

Micbkoi ради Запорiзькоi областi проводився вiдповiдно До статгi 39 Закону Украiъи <про

повнУ загальнУ середнЮ ocBiTy), Положення'пр0 конкурс на посаду керiвника закладу

загапьноi середньоi освiти комунаJIьноi впасностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя,
затвердженоЪо рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.о5.2о20 Ns 35, Еа викоЕання наliазiв

департаI\,Iенту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 17.08.2021 NS393К/ТР <ПРО

проведеннrI конкурсу на зайнятгя вакантноi посади дироктора Запорiзького
IIавчаJIьно-""*о""оiо комплексу J\b19 Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi>

Конкурс trроводився в три етапи:

I eTaTl - проводення пиOьМовогО тоOтуваннЯ на знаннЯ законодаВства Украiни у сферi

загальноI освiти;
II етап - перевiрка професiйних компетентностей шпяхом вирiшення ситуаuiйного завдання;

III етап _ проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного ппаЕу розВитКУ
закJIаду загальноi середньоi освiти.

Проведення Bcix етапiв коЕкурсу здiйснювапось згiдно iз порядком, затверджениМ У
положеннi про конкурс на посаду керiвника закпаду загальноi середньоi освiти комунальнот

власностi територiапьноi громади MicTa Затrорiжжя.
Розультати проведення письмового тестувttння на знанЕя законодавства УКРаНИ У

сферi загальноi освiти затвордженi рiшенням KoнKypcHoi KoMicii вiд 05.10.2021 (протОКОЛ

Jф2).
Результати вирiшення ситуацiйного завдання затвердженi рiшенням KoнKypcHot KoMrctt

вiд 06.10.2021 (протокол J\Ъ3).

Результати проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективIIого планУ

розвитку закладу загальноi середньоi освiти затвердженi рiшенням конкурспоi KoMicii вiд
07 .|0.202l (протокол Nч4).

Оцiнюваrrня письмового тестування, вирiшення ситуачiйного завдання, публiчноi та
вiдкритоi презентацii перспективних ппанiв розвитку закладiв зага.пьноi середньоi ocBiш
здiйснювалось згiдно iз затвердженими критерiями.

Запропонрала перейти до визначення загальноi кiпькостi балiв, набраних
кандидатом на зйнятгя вакантноi.посади директора Запорiзького IIавч€шьно-виховного
комплексу Nч19 Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi.
Голосували вjдкритим гопосуванням :дL,//ая\\ - </

(пDоти> - а
UY"P"**"".) 4_

Члени конкурсЕоi KoMicii приступипи до визIIаченЕя загальноi кiлькостi балiв,
виставлоних за письмове тестування, письмово вирiшення сиryацiйного завдання та
проведення публiчноТ презентацii перспективного плану розвитку закпаду освiти.

Секретар конкурсноi KoMicii заносить до екзап{енацiйноi вiдомостi загапьний бал.
СЛУХАЛИ:

По другому питанню шорядку деЕного голову конкурсноi KoMicii Пенчук I.Л., яка
огопосипа результати конкурсу (екз амен ацiйна вid oMi сtпь d о d аеtпьсф.

На пiдставi поданих документiв, результатiв письмового тестування, письмового
вирiшення ситуацiйного завдання та проведеЕня публiчноi презентацii перспективного плану
розвитку закпаду освiти визнати Могилiна ,Олександра Володимировича переможцем
конкурсу на зйняття BaKaHTHoi посади директора Запорiзького IIавчапьно-виховного
комплексу Ns19 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi. ЗапропонуваJIа рекомендувати
департап{енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради призначити Могипiна О.В. на посаду
директора Запорiзького навчсtльно-виховного комплексу Jt19 Запорiзькоi MicbKoi рапи
Запорiзькоi обпастi як такого, що пройшов за конкурсом.

LT::r"* 
и вфОптим гопо сув анням :

<<проти> ---V_



ВИРIШИЛИ:
1. Визнати Могилiна Олександра Володимировича переможцем коЕкурсу на заиняття

вакантноi посади директора Заrrорiзького IIавчаJIьно-виховного комплексу Nч19 Запорiзькоi

MicbKoi ради Запорiзькоi областi.

2. Рекойендувати депФтаменту освiти i науки Запорiзькоilмiськоi ради:

2.| призначити Могилiна Олександра Воподимировича на вакантну посаду директора

Запор-iзькОго навчаПьЕо-вихоВно"о кЬмrrлексУ М19 Запорiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоТ

областi.
2.2 упастп з Могилiним О.В. строковий трудовий договiр на перiод з 12.10.2021 по

||.л0,2Q27 згiдно з п.4, п. 16 Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загапьноi

середньоi освiти комунtшьЕоi впасностi територiальноТ цромади MicTa Запорiжжя;

Z,5. оприJIюднити результати проведення конкурсу на офiцiйному сайтi ЗапорiзькОi MicbKoi

ради та cйTi закJIаду освiти.

Голова KoнKypcнoi KoMicii

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii В.Ф. Попухiн
Г.С. Субота
В.о. Панченко
А.В. Скпяренко

Щубiна
Сукач

С.Г. Щипрiанова

I.Л. Пенчук



Додаток l
до пiдсумкового протоколу
вiд

ЕКЗАМЕНАЦIЙНА ВIДОМIСТЬ

цроведеннrI письмового тестування, вирiшення ситуачiйного завдання, rryблiчноТ i вiдкритоi презентаuii

IIерспективного плану розвитку закладу загальноi середньоi освiти

Назва закладу
загальноi оередньоi

освiти

Прiзвшrце, iм'я,
по батьковi
каIцидата

Серелнiй
бал за

письмове
тестування

Номер
BapiaнTa

ситуацiйного
завдання

Серелнiй бал
за письмове
вирiшенlя

ситуацiйного
завдання

Серелнiй ба.тl

за публiчну i
вцкриry

презентацiю,
наданнrI

вiдповiдей на
питанIUI

Загальна
сума
балiв

Запорiзький
навчаJIьно-виховний

комшlекс ЛЬ 19

3апорiзькоi MicbKoi

ради Запорiзькоi
областi

Могитliн
Олександр

володlдлировчи

l'
а(,/ / j/ J/ 6

Голова конкурсноi KoMicii

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени KoнKypcнoi KoMicii

[.Л. Пенчук

,Щ.О. Симаков

В.Ф. Полухiн
Г.С. Субота
В.о. Папченко

.В. Скпяренко
* Щубiна
.П. Сукач

С.Г. Щипрiанова



Щодаток 2

до пiдсумкового протокоJry

вiд 08. /0. ;р2/

Список переможцiв конкурсу на зйIIятгя вакаЕтноi посади директора закпаду заг€шьноi

середньоi освiти *oryrurruroi впасностi територiальноi цромади MicTa Запорiжхи

Могилiн Олександр Володимирович - переможець коЕкурсу на зайняття BaKarrTHoi посади

дироктора Затrорiзького IIавчапьно-виховIIого комплоксу

Jltbi9 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi

Голова конкурсноi KoMicii

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii

чук

iСимаков

В.Ф. Полрiн
Г.С. Субота
В.о. Панченко
А.В. Скляренко

В. Дубiна
.П. Сукач

С.Г. Щипрiанова


