
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради

м. Запоріжжя 06.05.2022

Голова конкурсної комісії:

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

Секретар конкурсної комісії:

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

Члени конкурсної комісії

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

ТРУШКОВА Олена Іванівна - заступник начальника відділу кадрової роботи, професійної 
освіти та координації діяльності закладів освіти управління координації діяльності 
навчальних закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи Департаменту 
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;

ТИМОШЕНКО Наталія Миколаївна - головний спеціаліст відділу кадрової роботи, 
професійної освіти та координації діяльності закладів освіти управління координації 
діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи 
Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;

РОМАНОВА Марина Олександрівна - головний спеціаліст відділу планової роботи, 
фінансового та документального забезпечення управління координації діяльності 
навчальних закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи Департаменту 
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;

НЕЧЕТ Алла Олегівна - голова профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради;

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

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

Присутні: т2’ осіб
Відсутні: ______
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про роботу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради (голова конкурсної комісії 
ПЕНЧУК Інна).
2. Перевірка поданих на конкурс документів.
3. Про результати перевірки поданих на конкурс документів.

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

акцентувала увагу членів конкурсної комісії, що конкурс на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти проводиться відповідно до статті 39 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.05.2020, на підставі 
наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 01.04.2022 № 147к/тр «Про 

, проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №17 
Запорізької міської ради».

Умови участі у конкурсі були оприлюднені на офіційному веб-сайті Запорізької 
міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, сайті 
територіального відділу освіти Комунарського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради та сайті Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради.

Для проведення конкурсу створена конкурсна комісія у кількості 9 осіб відповідно до 
п.9 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя на підставі поданих 
пропозицій щодо включення до складу конкурсної комісії та затверджена наказом 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 29.04.2022 №57к/тм «Про 
затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради» (представила членів конкурсної 
комісії).

Голова конкурсної комісії зазначила, що в п.Ю Положення про конкурс на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 
міста Запоріжжя зазначено перелік документів, які необхідно надати кандидатам.

Для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади Запорізької гімназії №17 
Запорізької міської ради подано документи від одного кандидата - ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
Андрія Андрійовича:

- заява від 05.05.2022 про участь у конкурсі;
- згода на обробку персональних даних;
- резюме;
- копія паспорта громадянина України;
- копія диплома бакалавра АР №43257492 від 05.06.2012 (Державний вищий 

навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, спеціальність «Математика», кваліфікація вчитель математики ( з 
додатком);

- копія диплома магістра математики, викладача вищої школи А №258144 від 
27.06.2013 (Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спеціальність «Математика», 
кваліфікація викладач вищої школи (математика) ( з додатком);

- копія трудової книжки, що підтверджує стаж педагогічної роботи 5 років 7 місяців;
- довідка МВС України серія ААА № 1237292 про відсутність судимості;
- медична довідка форми №122-2/о, затверджена наказом МОЗ України від 08.07.2013 

№583, серія 12ЯЯТ №558175 про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- державний сертифікат УМД № 00042960 про володіння державною мовою на рівні 

вільного володіння другого ступеня (рішення Національної комісії зі стандартів державної
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мови від 22.10.2021 №233);
- інші документи, які підтверджують його професійні якості.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрій Андрійович, 16.09.1991 року народження, має повну вищу 
освіту, закінчив у 2013 році Запорізький національний університет, магістр математики; у 
2017 році закінчив аспірантуру; зараз навчається в магістратурі Запорізького національного 
університету на факультеті менеджменту. Працював на посадах учителя математики 
Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів Запорізького району Запорізької 
області; вчителя математики Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької 
міської ради Запорізької області. З 2020 року по теперішній час займає посаду заступника 
директора з навчально-виховної роботи Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 
Запорізької міської ради Запорізької області. Стаж педагогічної роботи 5 років 7 місяців. Має 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У 2017 році ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ А.А. отримав премію міського голови за визначні 
досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління. З 2018 року - голова 
шкільного методичного об’єднання вчителів математики та інформатики «Константа». 
Постійно працює над підвищенням професійного рівня. Має високі професійні навички: 
упевнений користувач ПК, знання програм МС Office, Photoshop, тайм-менеджмент, 
розробка концепцій, написання і реалізація проектів, стратегічне планування.

Голова конкурсної комісії ПЕНЧУК Інна запропонувала розпочати перевірку поданих 
на конкурс документів.

Члени конкурсної комісії перевіряють надані ХМЕЛЬНИЦЬКИМ А.А. документи.

СЛУХАЛИ:
По третьому питанню порядку денного ПЕНЧУК Інну, яка запропонувала підвести 

підсумки роботи конкурсної комісії.
На підставі вивчення поданих документів конкурсна комісія прийшла до висновку, що 

документи ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Андрія Андрійовича відповідають умовам конкурсу.
ВИСТУПИВ:

, член конкурсної комісії, який запропонував допустити 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Андрія Андрійовича до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії № 17 Запорізької міської ради.
Голосували відкритим голосуванням:
«за» - 7- / им /
«проти» - Z2 f муМ-)
«утримались»-
ВИРІШИЛИ:
1. Допустити ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Андрія Андрійовича до участі у І етапі конкурсного 
відбору на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії № 17 Запорізької 
міської ради - письмовому тестуванні на знання законодавства України у сфері загальної 
середньої освіти.
2. Оприлюднити на офіційному сайті Запорізької міської ради рішення конкурсної комісії 
згідно з п.11 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

ПЕНЧУК
-Z" Денис СИМАКОВ

С Володимир ПОЛУХІН
/ Олена ТРУШКОВА
/5Наталія ТИМОШЕНКО

Марина РОМАНОВА
ХЙ^ЖАлла НЕЧЕТ

Наталія СУКАЧ
4 Ж Світлана ЦИПРІАНОВА

З



Додаток до протоколу 1 
засідання конкурсної комісії 
від О6.0.5 2 022________

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії № 17 Запорізької міської ради

1. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Андрій Андрійович
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