
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради

м. Запоріжжя 28.12.2021

Склад конкурсної комісії:

Голова конкурсної комісії:
ПЕНЧУК Інна - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

'Секретар конкурсної комісії:
СИМАКОВ Денис - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Члени конкурсної комісії:

ПОЛУХІН Володимир - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

СУБОТА Галина - заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої 
освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ДОНЧИК Юлія - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої 
освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

КОРНІЄНКО Геннадій - головний спеціаліст відділу позашкільної, спеціальної та 
вищої освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації;

ДУБІНА Микола - заступник голови Комунарської районної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України;

СУКАЧ Наталія - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

ЦИПРІАНОВА Світлана - член громадської організації «Об’єднання керівників 
закладів загальної середньої освіти територіальної громади міста Запоріжжя».

Присутні:
Відсутні:



ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1 .Підведення підсумків проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради.
2. Визначення переможця конкурсу.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка 

наголосила, що конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької початкової 
школи «Еврика» Запорізької міської ради проводився в три етапи:
I етап - проведення письмового тестування на знання законодавства України у сфері 
загальної освіти;
II етап - перевірка професійних компетентностей шляхом вирішення ситуаційного 
завдання;
III етап - проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти.

Проведення всіх етапів конкурсу здійснювалось згідно із порядком, затвердженим 
у Положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Результати проведення письмового тестування затверджені рішенням конкурсної 
комісії від 23.12.202\(протокол №2 засідання конкурсної комісії).

Результати проведення письмового вирішення ситуаційного завдання затверджені 
рішенням конкурсної комісії від 23.12.2021 (протокол №3 засідання конкурсної комісії).

Результати публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку 
Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради затверджені рішенням 
конкурсної комісії від 23.12.2021 (протокол №4 засідання конкурсної комісії).

Запропонувала перейти до визначення загальної кількості балів, набраних кожним 
кандидатом та визначити підсумковий рейтинг кандидатів .

Члени конкурсної комісії приступили до визначення загальної кількості балів, 
набраних кожним кандидатом.

Секретар конкурсної комісії СИМАКОВ Денис заносить до зведеної відомості 
загальну суму набраних балів та визначає середній бал кожного учасника конкурсу.

СЛУХАЛИ:
По другому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка 

оголосила результати проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької поцатковоїціколи «Еврика» Запорізької міської ради : _

/У/ /9 /S’_____ набрала 22/ балів, середній бал - А
//22-// набрала Z5 балів, середній бал - .
/ ^///7'2’2/'' ^22/2/ набрала /У балів, середній бал - 9/S .

(зведена відомість середніх балів додається)

іектора Запорозької почг(ткбвоїади
Внесла пропозицію визнати j 

переможцем конкурсу на зайняття антної п 
школи «Еврика» Запорізької міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 
«за» - 2
«проти» - 22
«утримались»-



ВИРІШИЛИ:
1. Визнати переможцем

'директора Запорізької по’іат/ової школи «Еврика»конкурсу на зайнята вакантно/ пос
Запорізької міської ради.
2. Оприлюднити результати проведення конкурсу на офіційному веб - сайті Запорізької 
міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, сайті 
територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради та сайті Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької 
міської ради відповідно до п.14 Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста
Запоріжжя. /?
3. Рекомендувати департаменту. <ювіти/і науки Запорозької міськоі^ртди призначити 
переможця конкурсу
на вакантну посаду директора Запорізької пбуїаткової школи «Еррика» ЗаїК^бгзької міської 
ради, як таку, що пройшла за кой^урсом, та укласти з нею строковий трудовий договір 
відповідно до п.16 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії 
Члени конкурсної комісії

інна ПЕНЧУК
Денис СИМАКОВ 

олодимир ПОЛУХІН
’Галина СУБОТА

/'Юлія ДОНЧИК
ій КОРНІЄНКО

Микола ДУБІНА
Наталія СУКАЧ
Світлана ЦИПРІАНОВА



ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 

проведення іспиту кандидатами на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької початкової школи «Еврика» Запорізької міської ради

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Номер 
білета

Сума балів 
за відповіді 
на тестові 
запитання

Сума балів за 
вирішення 

ситуаційного 
завдання

Сума балів 
за 

презентацію

Загальна
сума 
балів

__ г-//__
1 Зуб Лариса Вікторівна
2

ч
Кравченко Оксана 
Михайлівна

у 3
3 Петік Юлія 

Олександрівна /

Секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії

Голова конкурсної комісії ,а ПЕНЧУК

Володимир ПОЛУХІН

Галина СУБОТА

Юлія ДОНЧИК

Геннадій КОРНІЄНКО

Світлана ЦИПРІАНОВА

Микола ДУБІНА 

баталія СУКАЧ

Денис СИМАКОВ


