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засiдання KoнKypcнoi rcoMicii з проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади
диреIстора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф 32 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради
Запорiзькоi областi, щQ належить до комунальноi власностi
територiальноi громади MicTa Запорiлсяся.
м.

Запорiлсжя

20.07.202l

Склад lcoHKypcHoi KoMiciТ:

Пенчук IHHa Леонiдiвна - голова постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму
та спорту Запорiзькоi мiсьltоi роди, депутат Запорiзьlсоi MicbKoT ради;

Полухiн Володимир Федорович - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoT ради;
Симаков ,Щенис Олегович - член постiйноТ KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму
та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради, депутат Запорiзькоi MicbKoi ради;

Юлiя Анатолiiвна - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi середньоi,
спецiалiзованоi освiти та з питань дiяльностi iнttлюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi, професiйноТ та вищоi освiти .Щепартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноi лержавноi адмiнiстрацii;
,Щончиlt

панченко Василь олександрович - головний спецiалiст вiддiлу дошкiльноi, загальноi
середньоi, спецiалiзованоТ освiти та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв
управлiння дошкiльноi, загаJlьноТ середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти
,Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноТ державноi адмiнiстрацii;

Скляренко Анастасiя BiKTopiBHa - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiа-llьноi та
вищоi освiти управлiння дошкiльноi, зага-пьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та
вицоi освiти Щепартаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiстрацiT;

Щубiна Микола Володимирович - заступник голови KoMyHapcbKoi районноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи;

Сукач Наталя Петрiвна

-

голова мiсцевого осередку

м.

Запорiжrкя BceyKpaiHcbKoi

громадськоi органiзацii кАсоцiацiя праuiвникiв дошlсiльноi освiти>;

гузеватий дндрiй Юрiйович - член громадськот органiзацii <об'еднання керiвникiв закладiв
загальноi середньоi освiти територiальноi громади MicTa Запорiлоlся>.

Присутнi: б (шiсть) осiб

Вiдсутнi: Пенчук I.Л.,

Симаков,.Щ.О., Панченко В.О.

ПОРЯДОК flЕННИЙ:
1. Про роботу конкурсноi KoMicii

з проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
керiвника.
2. Перевiрка поданих документiв вiд претендентiв на зайняття вакантноТ посади директора
Запорiзькоi загальноосвiтньоi Iцколи I-III ступенiв J\Ъ 32 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi
областi.
3. Про результати перевiрки поданих документiв вiд претендентiв на зайняття вакантноi
посади директора Запорiзькоi зага-шьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jф32 Запорiзькоi мiськоi
ради Запорiзькоi областi.

СЛУХ,dЛИ:

BiKTopiBHy, заступЕика директора

IBaHoBy Вiкторiю
.
падроuоi роботи.департаменту освiти i
департаNлеЕту - начальниКа вiлдiлУ органiзаuiйноiЪа
-чyr:пil"y:'.111:jТ::,:::,:
науки Запорiзькoi MicbKoi ради, яка проiнформуваIIа *,"iЪ

По

першому питацню

гIOвну загадьну соредню QcBiTy>, на викOнання рlшеIпня
до статгi 3^9 ЗаконУ Украrни кПро
ПQлQжеяця про конкурс на
5апорiзькоi мiськоi:рй вiд2'l.Q5,202Q Ns 35 кПро затверджоння
теритgрiальн9i
посадУ керiвника закпадУ загапьнQi середньоi оЪвiтИ кQмуцапьЕоi впаснQСтi
Зап9,11зьlоi MicbKoi рали вiл
громади MicTa Запорiжжя)), наказу д.пuрrч*.нту освiти i_науки
пос4ди директора
|'4.86.202| ]ф 251 к/тр <Про провед9ння конкурсу ва зайшяття BaKaHTHoi
MicbKoi
рали Запорiзькоi
Запорiзькоi.u.*"rооЪвiтньоi школи I-III ступЬнi, мзZ Запорiзькоi
прийом документiВ ВiД КаНДИДаТiВ
областi> в перiод з 16.06.2Q21 по 15.07.2021 здiйснювався
I-III cTyTreHiB
на зайнятгя вакантноi посади директора Запорiзькоi загатlьноосвiтньоi школи
Nэ32 Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi,
вебУмови pacTi у no"*yp.i були оприлюдненi 15 червня 2021 року на офiцiйному
i науки Запорiзькоi
сайтi ЗапОрiзькоi й.ькоТ рйи, фiuiп*Ь*у сайтi_лепартаменту освiти
освiти i
плiськоi ради, сайтi,.p"ropi*u"o.o вiддiлуЪсвiти ХортЙшькогQ Р]Йону..л,партачеIту
ступенiв
I-III
науки Запорiзько-i MicbKoi ради та сайтi iаrrорiзькоi'загадьноосвiтньоi школи
Miz Запорiъькоi mricbkoi ради Запорiзькоi областi,
про
Конкурсна комiсiя сформована у кiлькостi 9 осiб вiдповiдцо дQ п. 9 Положення
коЕкурс Еа посаду керiвникu .u*очду загадьноi середньоi освiти комунаJIьн:],:]?:1л::]i
освlти 1науки
,ериторiа.rlьноi громади MicTa Запорiжжя та затверджеца накtr}ом департап{енту
складу конкурсшоi
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 01.0?.2021 Ns293 dTp <Про затвердженця
посади
директора Запорiзькоi
KoMicii з проведеннЯ конкурсУ Еа зайнятгя вакантноi
областi>,
загаIIьноосвiтньоi цrколи I-III-ступенiв Jt32 Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi
та
секретаря,
koMicii
koHkypcHoi
голову
запропнувапа дпя подальцlоi роботи обрати

ВИСТУПИВ:

tпа -il.ь

член KoHKypcHoi KoMiciio який запропонрав обрати головою
.*2н.

конкурс.ЕоI KoMicii Голосува.пи вiдкритим
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ВИРIШИЛИ:

Обрати головою коyкурсноi KoMicii
KoMiciT -

секретарем конкурсноi

',

СЛУХАЛИ:

По другому питанню
Голову Ko'Kypc'oi KoMicii Ji)-lц-tlна .3, Ф,, , який повiдомив, що для участi у
I-III
lcoHKypci на зайнятго uu*urnr"oi посади /"ре*rора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
.rупЁпi" J\Ъ32 ЗапОрiзькоi MicbKoi ради ЗапорiзькоI областi кандидати повиннi були подати
закладу зага-rrьноТ
документи, .*"u.ra*ri у п.10 Положення про конкурс на посадУ керiвника
серЁдньоi освiти комунаJIьноТ власностi територiшrьноi громади MicTa Запорiжжя:
- заяву про участь у KoHKypci з наданням згоди на обробку персональних даних вiдповiдно до
закону Украiни кпро захист персональних даних);
- автобiографiю таlабо резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копiю паспорта громадянина УкраiЪи;
- копiю допу*""ru про вищу ocBiTy (з додатком, ц{о е його невiд'емною частиною) не нижче
освiтнього ступеня магiстра (спецiа_lliста) ;
- документ, що пiдтверд}куе вiльне володiння державною мовою;
-копirО труловоi п"й",*" чи iнших документiв, що пiдтверлжують стая( педагогiчноi
(науково-Педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на день ix подання;
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- довiдку про проходження попереднього (перiоличного) психiатричного огляду;
- мотивацiйний лист, складений у ловiльнiй формi.

tcoHKypci на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв JФ32 Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi
подано документи вiд одного кандидата - ОСТАХ Свiтлани Iванiвни.
Остах C.I. закirrчила у 1988 poui Запорiзьltе Micblce педагогiчне училище NЪ2 за
i\4елiтопольський ДерЖаВНИй
спецiальнiстю кВчитель початкових ImaciB), у 2005 роцi
пеllагогiчний унiверсите,I за спецiальнiстю кПрактична психологiя>. ПрачIоваJIа I]a посадах
учителя початкових класiв середньоi школи Nsl9 та ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III
ступенiв N991, практичного психолога загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Nb108,
методиста з виховноi роботи I_{eHTpy координацii та розвитку освiти Хортицьtсого районного
вiддiлу освiти, методиата iнформацiйно-аналiтичного методичного центру департаменту
освiти i науки, молодi та спорту Запорiзькоi MicbKoi ради. З 2015 року працIое на посадi
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Np З2 ЗапорiзькоТ Micbttoi ради
Запорiзькоi областi на умовах укладеного строкового трудового договору, який закiнчусться
15.08.202l. Сталt педагогiчноi роботи ЗЗ роки. Мас квалiфiкацiйну категорiю <спецiалiст

Для участi

у

-

вищоТ категорii>.

Комiсiя приступае до вивчення поданих на конкурс документiв.

СЛУХАЛИ:
По третьому питанню голову KoнKypcнoi KoMicii
запропонував пiдвести пiдсумки перевiрки документiв, по

, який
KoHltypci
на
для участi у
зайнятгя вакантноI посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв J\b32
Запорiзькоi MicbtcoТ рали Запорiзькоi областi,
ВИСТУПИЛА:
r'D_

., члец конкурсноi KoMictt, яка повlдомила, що на пiдставt
Llttcaa ./.,Z
.--v--вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку, що документи Остах
Свiтлани Iванiвни вiдповiдають умовам конкурсу. ЗапропонуваJIа допустити Остах C.I. до
участi у KoнKypci на зайнят,гя вакантноi посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв Ns З2 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
Голосували вiдкритим голосуванням:

(за)- 6 {ш,/uоо"lI
,|,"la)
((проти))- О
(утримали

-
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"u,
ВИРIШИЛИ:

О

1.flопустити Остах Свiтлану IBaHiBHy до участi у KoнKypci на зайняття вакантноi посади
директора ЗапорiзьtсоТ загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф 32 Запорiзькоi MicbKoI рали
Запорiзькоi областi.
2.Оприлюлнити на офiчiйному сайтi Запорiзькоi мiсqкоТ ради перелiк осiб, допущених до
участi у конкурсному вiдборi на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв JtlЪ 32 Запорiзькоi мiськоi рали Запорiзькоi областi
(п.11 Положення про конкурс }Ia посаду керiвника закладу зага-пьноi середньоi освiти
комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя).
Голова конкурсноТ KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii
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ло протоколу Nl1
засiдання конкурсноТ ком iсiI
,Ц,олаток

вiд 20.01.202l

посади
Перелiк осiб, допушlених до участi у KoнKypci на зайняття вакантноТ
I-III ступенiв JФ 32
д"р"r.rорu Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи
запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькот областi

1. остах

Свiтлана IBaHiBHa

