ПРоТоI(оЛ

лг9 I

засiдання koнkypcнoi koMicii з провеlIення конкурсу на зайняття
вакантних посад
директорiв зак:rадiв загальнот середньоi освiти комунаJIьноi власностi
територiальноi громади плiста Загlорirктся.

!

м. Запорiнсlкя

Склад

IcoH

курсноТ

копл

I" /а.ар}-а,

icii:

зайцев В'ячеслав олексiйович - голова постiйноi koMicii
з tIитань освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi Micbkoi
ради' депутат Запорiзькоi MicbkoT ради|

I'убiна оксана Олександрiвна - член постiйноi KoMicii з IIитань
освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькот Micbkoi
Запорiзькот
депутат
Micbkoi ради;
ради,
ГIолухiн ВолодимиР Федорович - член постiйноi KoMicii
з питаIIь освiти, науки, культури,
туризму та спорту Запорiзькоi MicbKoT
ЗапорiзькоТ
депутат
ради,

MicbKoT ради;

Субота Галина CeMeHiBHa - заступник начальника вiддiлу
доrпкiльноi, загальноi середньоI,
професiйноТ освiти та з питань дiяльностi iнклlозивно-ресурсних
rдентрiв уtrравлiння
ДОШКiЛЬНОi, ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬОТ, ПОзашкiльноТ, професiйноi-та-вицоi
освiти !епартаменту
освiти i науки Запорiзькоi обласноТ дерхсавноТ адмiнiстрацii;

Лисогор Свiтлана Леонiдiвна - начальник вiддiлу взасмодii
з органами мiсцевого
самоврядування, монiторингу та позапланового контролю
управлiння !ержавноI служби

якостi освiти у Запорiзькiй областi;

L{ипрiанова Свiтлана Георгiiъна - головний спецiа_лiст вiддiлу
взаемодiт з органами
мiсцевого самоврядУвання, монiторингу та позапланового контролю
--r
\
Jуправлiння
ЩержавноТ
слухtби якостi освiти у Запорiзькiй областi;

!убiна Микола Володимирович - застуIIник голови KoMyHapcbKoi районноi
Профспiлки працiвникiв освiти
i науки УiраiЪи;

сукач Наталя Петрiвна
гроN,{адськоТ

органiзацii

-

голова мiсцевого осередку м. Запорiхtхся BceykpaTHcbkoi
органiзацii <Асоцiацiя працiвникiв дошкiльноi освiти>;

ГузеватиЙ АндрiЙ ЮрiйовиЧ - члеН громадсьКоi органiзацii
<Об'сДнання керiвникiв закладiв
загальноi середньоi освiти територiальноi громади MicTa
Запорiжлtя>.

Присутнi:
Вiдсутнi:.

ПОРЯДОК [ЕННИЙ:
1, l1po роботУ конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад
диреlсторiв закладiв зага-пьноi середньоi освiти комунальноТ власностi
територiальноТ

громади MicTa Запорilкжя.
ГIро перевiрку поданих документiв вiд претендентiв
на зайнятгя посад:
],
2,1 директора ЗапорiзькоI загаJIьноосвiтньЪi школи I-III
ступенiв ЛЬ 10З Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi;
навчально-виховного комплексу Nb 42 запорiзькоi мiськоi
3"1*:::::*_ЗлТ9ОiЗЬКОГО
ради
Jапорlзькоl
ооластl.
3, tIро резуJIьтати перевiрки поданих документiв вiд кандидатiв
на зайнятгя вакантних посал
директорiв закладiв загальноТ середньоi освiти комуна-гrьноТ власностi територiа,rьноi
громади MicTa Запорirкrкя.

a

</

СЛУХАЛИ:

По

перцоN{у питанню IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy, заступIIика
директора
департаменту - начальника вiддiлу органiзаuiйноi та кадровоi poбnr"
департаменту Ьсвiти i
наукИ ЗапорiзькОi MicbKoi
РоДи, яка проiнформуваJIа членiЪ *о"*ур."от кЬмiсii, цо вiдповiдно
до cTaTTi 39 Закону Украihи кПро повну загальну середню ocBiTy>,
згiдно iз Положе"пr"*
npo

ДеПаРТаМеНТ ОСВiТИ

i::цТч ЗацорiзькоТ MicbKoi' ради, затвердженим рiшенням Запорiзькоi
MicbKoi ради вiл 28.02.2019
М71 <Про ,ur".рлйння Полоясення шо департамент освiти i
науки Запорiзькоi плiськоi ради)' на викQItання
рiшення Запорiзькоi Micbkoi ради вiд
27,05,2020

м

35

<<Про

затвердження Пололс."r" прЪ конкурс на посаду керiвника
закладу

ЗаГаЛЬНОi СеРеДНЬОi ОСВiТИ КОМуЕЕuIьноi власностi

територiЙноi .poruo,

;i;Й;;;;,,

наказiВ департаменту освiтИ i науки Запорiзькоi мiсйоi
ради вiд oj.to.zozO Jt 790 пЁр ;Про
проведеЕня конкурсу на посаду директора)) (ЗЗСО Jф
та наказу вiд 05.1О.2О2}МiЯtкiтр
<Про проведення конкурсу на посаду директора> (знвк
'9?) м 42), з 07.10.2020 по 26.IQ.2020
здiйснювався прийОм докумеНтiв вiд кандидатiв на зайняття вакацтних
посад директорiв
закладiв загапьноi середньоi освiти комунальноi власностi територiальнот
громади MicTa
Запорiжжя: Запорiзькоi зага-пьноосвiтньоi **on" I-III ступенiв
ЛЬ iOЗ Зurrорiзькоi MicbKoi
Ради ЗапорiзькоТ областi (Комунарський район) та Запорiзького навчаJIьно-виховного
КОМПЛеКСУ J\Ъ 42 ЗаПОРiЗЬКОi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi (iIIевченкiвський район).
умови участi у koнkypci на зайняr"" uапu".них посад директорiв закладiв
загальноi
СеРеДНЬОТ ОСВiТИ бУЛИ ОПРИЛЮДНеНi 06 жовтня.2020
на
офiцiиноЙу
сайтi
мiськоi ради,
року
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi
ради, територiаlrьних вiддiлiв освiти
комунарського та Шевченкiвського
районiв л.пuрru*ьнту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi
ради, сайтах вiдповiдних закладiв зага-тlьноi середньоi освiти.
конкурсна комiсiя сформована у кiлькостi 9 осiб вiдповiдно
до п. 9 Положення про
конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти
комунальноi власностi
територiа,Гrьноi гроМади MicTa Запорiжжя та затверджена
HaKtrзoM департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд lз.lо.202О Ns 801 KZ.p пПро.ur".рд*."""
конкурсноi
koMicii з проведення конкурсу на зайнятгя
посад директорiв "*ouoy
закладiв зага-пьноi
"u*u"rrr*громади,i.ru
середньоТ освiтИ комунапьНоi власностi територiаrrьноi
Запорiжжя>.
Щ.lrя подальшоi роботи конкурсноТ KoMicii необхiдно

секретаря.
этаря.

ТУПИJIА:
/).

I'олс

вали

(за) _з
(проти) -

яка

обрати голову KoMicii та

запропонувЕUIа обрати головою конкурсноi KoMicii

ритим голосуванням:

(утримаJIись) -

ВИРIШИЛИ:

Обрати головою конкурсноI KoMicii

B.q

якии запропонував обрати секретарем конкурсноi KoMiciT
\4'сzЕ2й бь,ццr
Голосували вiдкритим голосуванням :
(за) (tIроти) (утримались) -

ВИРIШИЛИ:

Обрати секретарем конкурсноi KoMicii
Рiшення прийнято.
По другому питанню

&rtrA

В**,",4 D*,,rýJк

слу

KoHKypci

, голову конкурсноi KoMicii, яка повiдомила, що для
участi у
няття вакантних посад керiвникiв закпадiв зага_rrьноi середньоТ
освiти

_2

кандидати повиннi були податI,I документи, зазначенi
у п.10 Положення про конкурс на
посаду керiвника закладу загальноi середньот освiти коI\,{унальноi
власностi територi*"rrот
громади MicTa Запорirкхся:
- заяву про участь ttoHKypci з наданням згоди
на обробку персональних даних вiдповiдно до
1,
Закону Украiни uПро захист tIерсональних даних);
- автобiографiю таlабо резюме (за вибором
учасника KoHlcypcy);
- tсопiю паспорта гроN,Iадянина Украiни;
- копilо докуN,Iента про виtцу ocBiTy (з
додатком, Uдо е його невiд'емною частиною) не нижче
освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
- локумент, що пiдтвердх(уе вiльне волtодiння
державноIо мовою;
-копitО трудовоi книжкИ чи iнших докуплеrlтiв,
що пiдтвердлtуIоть ст31к педагогiчноi
(науково-педагогiчноi) роботи не менше трьох poKiB на
день ix подання;
- ловiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- ловiдку про проходження попереднь.ого (перiодичного)
психiатричного огляду;
- мотивацiйний лист, складений
У довiльнiй формi.

Для участi у KoHKypci на зайнятгя BaKaHTHoi посади директора ЗапорiзькоТ
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 10З Запорiзькоi MicbKoT
ради Запорiзькоi областi
документи подано документи вiд 3 кандидатiв:
- Ганзуленко Валентина Петрiвна - заступник директора з навчЕtльно-виховноi
роботи
Запорiзькоi зага-гlьноосвiтньоi школи I_IiI ступенЬ
10З Запорiзькоi MicbKoi Ради
ЗапорiзькОi областi, ocBiTa повна вища, Запорiзький нацiонаrrьниt
у^нiверситет, 2005'|lK,
спецiальнiсть кIсторiя>, отримша ква-гliфiкацiю магiстра icTopiT;
друг; o."iru - Ъпорiзький
натliональний унiверситет, аспiрантур а, 2О70 piK, спЬцi-"пi.ru ^''iсторiя
Украiни'i ,р.r"
ocBiTa - Класичний приватний унiверситет, 2013 piK, спецiальнiсть
"Управлiння навчальним
закладом", отримurла квалiфiкаЦiю керiвнИка пiдприемства,
установи та органiзацii (у сферi
освiти та виробничого навчання). Мае науковий ступiнь кандидата
iсторичних наук. У 2015
роцi захистила дисертацiю за спецiальнiстю кIсторiя Украrни>. прuчro"-а на посадах
вчителя icTopii та заступника директора з навчально-вихо"но'i
роботи Йорiзького колегifrоу
]ф 98 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi, з Z0.0&Zo
14 - на посадi заступника
директора навчапьно-виховноi роботи Запорiзькоi загальноосвiтньоi
м103 Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi, стаж педагогiчноТ школи I-III ступенiв
роботи 18 poKiB. Мае
квалiфiкаЦiйну категорiЮ кспецiа_гliСт вищоi категорii> та педагогi"iе
звання'пу"rrЬп"методист).
- Кiнебас Вiкторiя BiKTopiBHa - ocBiTa повна вища,
Мелiтопольський державний педагогiчний
iнститут, 1995 piK, спецiа_lrьнiсть кБiологiя та хiмiя>, отримала
ква_тliфiкацiю уrителя бiологii
та xiMii середньоi' школи; друга ocBiTa - Класичн"й ,rр""u"ний
спецiальнiсть "Управлiння навчальним закладом", отримала унiверситет, 2011 piK,
квалiфiкацiю керiвника
навчаJIьного закладу та його пiдроздiлiв. Працювала
на посадах вчителя бiологiт та xiMiT
СеРеДНЬОi ШКОЛИ J\b 83 М. ЗаПОРiЖЖЯ,_Заступника
директора з навчально-виховноi роботи
Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III Ътупенiв
1 iMeHi Т.Г.Шевченка Запорiзькоi
MicbKoi ради Запорiзькоi областi, директора ЗапорiзькоТ
гiмназiТ J,,lb8 Запорiзькоi MicbKoi
ради
ЗапорiзькОi областi, начаJIьниКu ,Ър"rорiа-гlьного вiддiллу
освiти Кф"uр.ького району
департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi
ради; з 01,04.2020 - на посадi виконуючоi
обовоязки директора закладу доrппiп"поi освiти
лbzsri кЛебедик> Запорiзькоi MicbKoT
ради
Запорiзькоi областi, стаж педагогiчноi
роботи 23 роки. Мае ква_пiфiкацiйну категорiю
кспецiалiСт вищоi категорii> та педагогiчнЁ званн"
п..uр,u"й

м

i

м

-

Сулiма Iрина Сергiiъна

-

учитель>.

ocBiTa повна вища, Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет, 2002 piK, спецiальнiсть кПроГрамне забезпечеНня автоматизованих
систем)),
отримала квалiфiкацiю iнженера-програмiсiа;
друга ocBiTa - Гуманiтарний унiверситет
кЗапорiзький iнститут державного та Йунiцrrr,-"пъ.о
управлiння>, 2006 piK, спецiальнiсть
КПеДаГОГiКа ВИЩОi ШКОЛИ), ОТРИМала квшiфiкацiю
магiстра з педагогiки вищоi школи; третя
ocBiTa
унiверситет <Запорiзький iнститут державного та мунiципального
; Гуманiтuр_""й
управлiння>, 2007 PiK, спецiальнiсть iУправлiння навчЕlльним закладом'',
отримала
квалiфiкацiю керiвника Еавчального закладу та його
пiдроздiлiв. Працювала на посадах
вчителя iнформатики Запорiзькоi гiмназiТ М 107
Запорiзькоi MicbKoi' ради ЗапорiзькоТ

областi,

з

01,09,2009

-

ша посадi заступника директора

з

навчаJIьЕо-виховноi

роботи
ЗаПОРiЗЬКОi ГiМЦаЗii М 107.
_Запорiзькоi Йськоi рчд" Зuпорiзькоi областi,
роботи 19 poKiB. Мае кваlriфiкацiйну категорiю кспецizuriсЪ вищоi кЙгорlЬ> та педагогiчне

.;;;;;;J.r.r"Ъi

звання (учитель-методист)).

f{лlя участi у lcoHKypci на зайняття вакантноi посади
директора Запорiзького
навчальFIо-виховного комплексу J.,(b 42 Запорiзькоi
мiськоi ради Запорiзькоi; областi подано
локументи вiд l кандидата:
- Поливанюк оксана МиколаiЪна - ocBiTa повна виIца,
Запорiзький дерхсавний унiверситет,
1999 piK, спецiальнiсть "Бiологiя", отримагlа ква-тliфiкацiю
бiолога,
бiологii та xiMii;
друга ocBiTa - Класичний приватний yHiBep.""b., 2010 piK, -сrrецiЙнiсть
""ййuru
''Управлiння
навчальним закладом", отримала квалiфiкацiю керiвника
навчЕtльного закладу та його
пiдроздiлiв; Працювала на посадах вчителя бiологii
Запорiзькот загапьноосвiтньоi
багатопрофiльноi школи м33 I-III ступенiв, методиста
факультету пiдготовки фахiвцiв з
ЧИСЛа ЦИВiЛЬНИХ ОСiб ЗаПОРiЗЬКОГО Юридичного
iнституту Щнiпропетровського державного
унiверситету внутрiшнiх справ, ,е"од"".а факультету заочного навчання працiвникiв
органiв
внутрiшнiх справ .Щнiпропетровського держа"ного
унiверситету B}IyTpilцHix справ, вчителя
бiологiт Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу Nsб3
Запорiзькоi Micbkoi Ради
Запорiзькоi областi, вчителя бiологiТ Запорiзького лiцею МЗ+
iапБрl."поТ MicbKoi ради
Запорiзьlсоi областi, з 14.08.2020 - на по"uдi заступника
директора з навчально-виховноТ
роботи Запорiзького навчаJIьно-виховного коI\dплексУ Ns42 Запорiзькоi MicbKoi
Ради
ЗапорiзькОi областi, стах( педагогiчноI
роботи 2I piK. Мае квагriфiкацiйну категорiю
кспецiалiст вищоi категорii> та педагогiчнеъвання (учитель-методист).
Комiсiя приступае до вивчення поданих на конкурс
документiв.

СЛУХАЛИ:

,1

}
ь;;.;;ый;

ВИСТУПИВ:

B.f , , член KoнKypcнoi KoMicii, який повiдомив, що на пiдставi вивчення
:Ц-;" документlв
подаЕих
конкурсна комiсiя прийшла до висновкУ,
Що документи Ганзуленко
ВаЛеНТИНИ ПеТРiВНИ ВiДПОВiДаЮТЬ
р{овам конкурсу. Запропону"u" допустити ганзуленко
в,п, до участi у tcoHKypci на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi
ЗаГаЛЬНООСВiТНЬОТ ШКОЛИ I-III СТУПенiв JФ l03
Запорiзькоi MicbKoi ради запорiзькоi областi.
Голосува-гlи вi4критим голосуванням:

(за)-

_

(проти)

-

9

((утримались)) -

ВИРIШИЛИ:

f{опустити Ганзуленко Валентину Петрiвну до участi koHkypci на зайняття
вакантноi
у
посади директора Запорiзькоi загальноосвiтньот школи l-iп
ступънiв Ль 10з Запорiзькот
MicbKoi ради Запорiзькоi областi.

ВИСТУПИЛА:

q|ье--f'(- _,

член конкурсноi KoMicii,
повiдомила, що на пi
*оriсiя прий:пла до висновку, що документи кiнебас BiKTopii
l?#*:.:::ТУ:::':л:::*Iry1l

frдrvдrr\JуУrrvlI\vlvllvll'n^4rlUБlлUМиJla'ЩoнaпlДсTaB1BивЧeнняяка

,pbinoiiu.-"roo."ir""oT
iTHboT
Голосува-гtи вiдкритим голосуванням

(за)

-

(утримались))

-

-

:

школи I-III

(
В14РIШИJIИ:
flопустиr,И КiнебаС ВiкторiЮ BiKTopiBHy до участi у KoнKypci на зайняття BaKaHTHoi
посади директора Запорiзьrсоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв }Гs l03 Запорiзькоi
мiськоi ради Запорiзькоi областi.
член конкурсноi KoMiciI, який повiдомив, Iцо на пiдставi вивчення
llаryfuц_--Р_-{,_,
ts
поданиХ документiв конкурСна ltомiсiЯ прийшла до висновкУ,
що документи Сулiми Iрини
СергiiвнИ вiдповiлаrоть умоватv конкурсу. Запропонував допустити Сулiму I.П.до учЙтi у
KoHKypci на зайнятгя вакантноТ посади директора Запорiзьlсоi' .u.urru.roocBiTHboT
rпколи I-III
ступенiв Jф 103 Запорiзькоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi.
Го-llосува.ltи в!лкритим гоJIосуванням :

(за))

-

(проти)

J

-

(утримались> -

ВИРIШИЛИ:

Щопустити Сулiму Iрину Сергiiвну до участi у KoнKypci на зайняття BaKaIITHoi посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв лЪ 10З Запорiзькоi MicbKoi
ради
Запорiзькоi областi.
повiдомило, цIо на пiдставi вивчення
подани* документiв конкурсна комiсiя прийшла до висновку,
що документи Поливанюк
оксани Миколаiъни вiдповiдають умовам конкурсу.
Запропонувала допустити Поливанюк о.М,оо
участi у lcoHKypci на зайнятгя вакантноi
посади директора Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу NЪ 42
Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi.
l-олосували вiдкритим голосуванням:

(за)-

(проти)

-

Э _

(утримались)) -

ВИРIШИЛИ:

,.Щопустити Поливанюк Оксану МиколаiЪну до rlacTi
у KoHKypci на зайняття вакантноi
посади директора Запорiзького навчально-виховного комплексу
М +Z Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi.

Голова конкурсноТ KoMicii
Члени конкурсцоi KoMicii

О_.О.

Губiна

В.о. Зайцев
В.Ф. Полу<iн
.С. Субота
).Л. Лисогор
С.Г. Щипрiанова
на
.П. Сукач

узеватий

Ia

fiодаток до протоколу М1
засiдання конкурсноТ KoMiciT
2
L_Z!J0

"iд

lJ

Перелiк осiб, допущених до участi KoHKypci на зайняття
у
вакантноТ посади
директора Запорiзькоi загальноосвiтньоТ цIколи I-III ступенiв ЛЬ l
0з
запорiзьrсоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi

1,

2.
З.

Ганзуленко Валентина Петрiвна
Ifiнебас Вiкторiя BiKTopiBHa
Сулiма Iрина СергiiЪна

Перелiк осiб, допущених до yracTi rcoHKypci на зайняття
вакантноi посади
у
директора Запорiзького навчаJIьно-виховного комплексу ЛЬ 42
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

1.

Поливанюк оксана Миколаiъна

