
протокол }lb 4

засiдання конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття

вакантниХ посаД д"репrорi" IнклюзивНо-ресурснИх r{eHTpiB MicTa Запорiхсlкя

департаменту освlти 1 науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради

м. Запорirюкя

Склад KoнKypcнoi KoMicii:

11.08.2021

ЗайцеВ В'ячеслав олексiйович - голова постiйноi KoMiciI з питань освiти, науки, культури,

туризмУ та спортУ ЗапорiзькОi мiськоi ради, голова KoнKypcнoi KoMicii;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начальник вiддiлу

органiзацiйноi'-та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноi установи KI-{eHTp професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi мiськоi ради;

Захарова длла Григорiвна - головний спецiалiст вiддiлу органiзаuiйноi та кадровоТ роботи

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi радиi

Боряков TiMyp Вячеславович - юрисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноТ роботи
слухсби технiчного нагляду за булiвництвом i капiтальним ремонтом департаменту освiти i

науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Присутнi: 5 (п'ять) осiб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення публiчноi презентацii перспективних планiв розвитку Iнклюзивно-ресурсних

центрiв MicTa Запорiхсжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.
2. Пiдведення пiдсумкiв проведення публiчноi презентацiТ.

СЛУХАЛИ:
Зайцева в.о., голову конкурсноТ KoMiciT, який наголосив, Що за результатами

проведення спiвбесiди з кандидатами на зайняття вакантних посад директорiв Iнклюзивно-

рЬ"ур.""* центрiв MicTa Запорiжхся департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi, на

пiдставi рiшення конкурсноi KoMicii (протокол Nч3 вiд 10.08.2021 засiдання конкурсноТ

KoMicii) до III етапу конкурсу - публiчноi презентацiТ перспективних планiв розвитку
Iнклюзивно-ресурсних центрiв MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ

MicbKoi ради - допущено ciM кандидатiв на зайняття вакантних посад директорiв
Iнклюзивно-ресурсних центрiв.

Зайцев В.О. нагадав процедуру проведення публiчноi презентацii перспективних
планiв розвитку Iнклюзивно-ресурених центрiв MicTa Запорiхсжя департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради.

Кожен кандидат на зайняття вакантноi посади директора Iнклюзивно-ресурсного

центру публiчно та вiдкрито презентуе дер}кавною мовою перспективний план розвитку
Iнклюзивно-ресурсного центру. Виступ tIовинен тривати не бiльше 15 хвилин.

Щля очiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку
Iнклюзивно-ресурсного центру виставляються бали, а саме:
2 бали - кандидатам, якi в перспективному планi повнiстю розкрили Bci напрямки роботи
IРЦ;
1 ба-п - кандидатам, якi частково розкрили перспективи розвитку IPi{;
0 балiв - кандидатам, якi не окреслили перспективи розвитку IPL{.

Визначення результатiв презентацii перспективного плану розвитку IPI] здiйснюсться
кожним членом конкурсноi KoMicii iндивiдуально. Остаточною оцiнкою у балах за



презентацiю перспективного плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного t{eнTpy с середнс
арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок цJlенiв коцкурсцоr tсuмicit.

Кандидати на заЙняття вакантноi посади директора Iнклюзивно-ресурсного центру,

якi пiд час проведення публiчноi та вiдкритоi презентаuii отримали сереДНiй баЛ Ц9НШ9 ]

балу, вва>каються такими, що не пройшли конкурсний вiдбiр.

Для подальшоi роботи запропонував обрати секретарем KoнKypcнoi KoMiciT

Захарову Аллу Григорiвну.
Голосували (вiдкритим гоJIосуванням) :

за) - 5 (п'ять)
(проти) - 0 (нуль)
(утримались) - 0 (нуль)

Секретарем конкурсноi KoMicii обрати Захарову А.Г. та перейти до перегляду
презентацiй.

1. ГОЛОВАНЬ Наталя IBaHiBHa розпочала презентацiю перспективного пJIану

розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру IIо /{нiпровському району м. Запорiжrкя

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,
Проведення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку здiйснюсться

вiдповiдно до затвердженого Положення.
Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi презентацiТ, Головань Наталя

IBaHiBHa вiдповiла на питання членiв конкурсноi KoMicii.
Члени KoнKypcнoi KoMiciT iндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання вiдповiдей на

питання.
2. ПОГУДIНА Валерiя Олександрiвна розпочала презентацiю перспективного плану

розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру по Заводському району м. Запорiжлся департаменту
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Проведення публiчноi презентаuii перспективного ппану розвитку здiйснюеться
вiдповiдно до затвердженого Полояtення.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноТ презентацii, Погулiна Валерiя
Олександрiвна вiдповiла на питання членiв конкурсноi KoMicii.

Члени конкурсноi KoMicii iндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання вiдповiдей на
питання.

3. КАПТЮХ Оксана Валерiiвна розпочала презентацiю перспективного плану

розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру по Заводському району м. Запорiжжя департаменту
освiти i науки ЗапорiзькоТ мiськоi ради.

Проведення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку здiйснюсться
вiдповiдно до затвердхtеного Поло>rсення.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi презентацiТ, Каптюх Оксана
Валерiiвна вiдповiла на питання членiв конкурсноi KoMicii.

Члени KoнKypcнoi KoMicii iндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання вiдповiдей на
питання.

4. MIPOCBCЬKA Алiна Григорiвна розпочаJIа презентацiю перспективного плану

розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру по Комунарському району м. Запорiжжя
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,

Проведення публiчноi презентацii перспективного rrлану розвитку здiйснюсться
вiдповiдно до затвердженого Положення.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi презентацii, MipocBcbKa Алiна
Григорiвна вiдповiла на питання членiв KoнKypcнoi KoMiciT.

Члени конкурсноi KoMicii iндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання вiдповiдей на
питання.

5. ОЧЕРЕТНЮК Тетяна Леонiдiвна розlrочала презентацiю перспективного плану

розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру по Олександрiвському району м. Запорiжхtя
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Проведення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку здiйснюсться
вiдповiдно до затвердя(еного Положення.



пiсля закiнчення часу, вiдведеного для публiчноi презентацii, Очеретнюк Тетяна

Леонiдiвна вiдповiла на питання членiв KoнKypcнoi KoMicii,

Члени Ko'Kypc'oi KoMiciT iпд"uiду-uпо оцlпю"u п|""тацiю та надання вiдповiдей на

питання.
6.ЛАЗАРеВАНаталiяВiкторiвнарозПочаЛапрезентацiюперспектиВноГоПЛану

розвитку lнrслюзивно-ресурсного..ценфу по Хортицьltому району м, Запорiхсхtя департаменч/

'o""i," 

й?'ffiЖ;ЧЁ;l#iГiЪilЁ,Т;*,, перспективного плану розвитку здiЙснЮСТЬСЯ

вiдповiдно до затвердженого Пололtення, лазарсва наталiя
Пiсля закiнчення часу, вlдводеного ДЛя .:yg]i:,x'i 

ttрезонтацll,

,-,T**TH;;i:H.iffi 
:i'1х;#:ffilхyЖЖХ#l}.,*,uчiютанаданнявiдповiдейна

питання.
7. гЕтмднЕнко катерина олександрiвна р_озпочала IIрезентацiю Перспективного

плану розвитку Iнклюзивно-р."ур"пJ.; u;"$y ,rо iП."u"HKiBcbKoMy району м. Запорiяtхся

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,

проведення публiчноi презентацii перспективного плану розвитку здiйснюсться вlдповlдно

до затвердженого Полоrrсення, .-*_ __,к_i,тЕлт пne?eHTarriT. гетманенко катерина
ПiслязакiнченнячасУ,ВlДВеДеноГодляпУблiчноТпрезентацiТ,Г.

олександрiвна вiдповiла на'питання член'" lЧУ_r::' 
ПО*i'ii_л 

__i _л _л тl,

Члени конкурсноТ KoMtctt rндивiдуально оцiнюють презентацiю та надання вiдповiдей на

питання.
Пiсля закiнчення,оцiryuо_пlл-:l:::,тuur' перспективних планiв розвитку

Iнклюзивно_ресурсних центрlв Вознесенiвського, ,,Д","р:1':О'О, 
ЗаВОДСЬКОГО,

Комунарського, Олександрlвського, Хортицького та Шевченкiвського районiв, Mi9T,1

запорi>ltжя департаменту освiти i rruyn" iu"орiзькоi Micbkoi ради, секретар конкурсно1 ko*lcll

заносить до "_."*.""i,iйноi 
вiдомостi кiлькiсть набраних балiв та визначае середн€

арифметичr" r*ru"."rrя iндивiду-*r* оцiнок членiв конкурсноi KoMicii"

СЛУХАЛИ D п плппD\ .. Micii, який оголосИВ
по другilу питанню зайцева в.о., голову .то'пУ_Ч_'1:1.,"-"#l"j:";ffi};;;;

результати ,rро""д"rпrпя III етапу ;;";й"у 1 пубпiчноi презентацiт перспективних планlв

po.u"rny Iнклюзивно-ресурсних центрiв :

Головань Наталя IBaHiBHa J_б,,середнiй бал - 'l,Ч

Погудiна Валерiя Олександрiвна - -_d__ а,, середнiй бал - /,0

Каптюх Оксана Валерiiвна -_{_б:, 
сереДНiй бul - /,,0

МiросвськаАлiнаГригорiвна 
_ -/п__б,,серелнiй бал- ?,()

Очеретнюк Тетяна Леонiдiuна _ ц_6" серелнiй бал - 2,о

лазарсва нататriя BiKTopiBHa - ТВ,,серелнiй бал - /,8

Гетманенко Катерина Олександрlвна - 
-лO_C, 

середнiй бал - 2,0

i""T#"#.#:'.rn.rn конкурсноi KoMicii, яка внесла пропозицiю пiдвести пiдсумки

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директорiв i,*по,"u"о-ресурсних центрiв

MicTa запорirкжя де,,артамеrrrу o.j,"l"uyn" запорiзiкоi MicbKoi рали 12,08,2021,,

Голосувал" 1"iд*р",им голосуванням) :

за)) - 5 (п'ять)
(проти)) - 0 (нуль)
(утримались) - 0 (нуль)

ВИРIШИЛИ:

Голова конкурсноi KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii:

пiо"уrпо"е засiдання конкурснот koMicii провести 12,

4.о.Зайцев
В.В. IBaHoBa
Т.В. Боряков
А.Г.Захарова
Т.М. Коваленко


