
протокол ль 4
засiдання конкурсноi KoMicii з проведення конкурсу на зайнятгя

цосаддиректора, практичних психологlв, консультантlв комунальнQlустанови
KI]eHTp професiйного рOзвитку IIедагOгiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

та кQнсультантiв його вiдоlсремлених структурних пiдроздiлiв

м. Запорirкжя 29.|0.2020

Склад конкурсноi коплiсii:

Зайцев I]'ячеслав Олексiйович - голова постiйноТ KoMiciT з питань освiти, науки, культури,
TypиЗМyTacПopTyЗaпopiзькoiмiськoipaДи;ГoлoBaкoнкypснoТкoмicii;

Губiна Оксана Олександрiвна - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради;

IIолухiн Во.ltодипtир Федорович - депутат Запорiзькоi пriськот ради;

BiTKoBcbKa Наталiя Володимирiвна - заступник директора департаменту - начальник
управлiння з питань розвитку освiти департаменту освiтй i науки Запорiзькоi мiськоi ради;

IBaHoBa Рiкторiя BiKTop_iBHa - заступник директора департамеrIту - начыIьник вiддiлу
органiзаuiйноi та кадровоi роботи департаменту Ьсвiтй i науки-запорiзiкоI Micbkoi ради.

[Iрисутнi: ýrr':lпaf осiб
Вiдсутнi: 

'>rrа"ПОРЯДОК ffЕННИЙ:

1. _Проведення публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану комунальноТ установиKI]eHTp професiйного_ розвитку педагогiчних працiвiIикiв> ЗапорiзькоТ мiськЪТ рuд" ,,Ьrдидата
на посаду диреIсора L{eHTpy.
2, Пiдведення пiдсумкiв проведення_публiчноi та.вiдкритоi презентацii перспективного плану
розвитку комунirльноi установи кЩентр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>
Запорiзькоi MicbKoi ради.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню:

Зайцева В'ячеслава олексiйочи:а, голову конкурсноi KoMicii, який проiнформував, щодо третього етапу конкурсу - публiчноi та, вцкритот презентацii перспективного плану
розвитку комуналь.ноi установи <L\eHTp професiйного розвитку педагоiiчних працiвникiв>
запорiзькоi мiськоi Ради - допуIчено l кiндидата на посаду директора Цеrтру кБй.rпо
Тетяну Михайлiвну (протокол j\Ъ 3 вiд 28,10.2020 засiдання конкурсноi пЬмi"lЦ 

-'

Для подальшоi роботи конкурсноi KoMicii запропонував обрати секретаря конкурсноI
KoMicii.
ВИСТУПИВ:

Полухiн В.Ф., член конкурсноТ KoMiciT,
конкурсноi KoMiciT IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.
I-олосува_пи: 

_

який запропонував обрати секретарем

(за) - .Г/п'g,>rв

л__л__9gртзр"* конкурсноi KoMicii обрати IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.
ВИСТУПИЛА:

IBaHoBa В.В., секретар конкурсноi KoMicii, яка нагадала процеДуру проведення таКРИТеРii ОЦiНЮВаННЯ пУблiчноi та'вiдкритоi .rp"r.rriuuiT Йр;;.Й;ilЬ.о плану розвитку
:::{1*"л1"'_Iл':1_1:"" 

<ЩеНТР професiйнЪго розвитку педагогНпri 
"рЙ"""пii,,''з.frЙБiii;iMlcbкol ради кандидата на посаду директора I]eHTpy.

кандидат публiчно та iiдкliито презенту.е державною мовою перспективний план
РОЗВИТКУ КОМУНЕrЛЬНОi УСТаНОВИ КЩентр профеёiйн9ф роrрчтку педаго.i;й, ;р;;й"*i",,запорiзькот Micbkoi ради. Виступ повинеri трi,rвdти не бiльше 15 хвилин.

(проти) -
(утримались) _

ВИРIШИЛИ:



/{ля оцiнrовання результату rrублiчноi та вiдtсритоi презентацii перспеItтивного плану
розвитку використовуеться така система:
2 бсlJlц_: вистав_IIяються, якщо кандидат в перспективI{ому планi розвитку повнiстю розкрив
Bci напрямки роботи Щентру;
].4qл - виставлясться, якLцо кандидат частково розкрив lIерспективи розвитку L{eHTpy;
0 балiв - .виставлясться, якU]о кандидат не окреслив персt{ективи розвитку I]eiTpy

оцiнювання .результачl публiчноi та вiдкритьт презенйцiт перспективного плану
розвитку TJeHTpy здiйснюеться кожниI\4 членом конкурсноi KoMicii iндивiдуально. остаточноIо
оцiнlсоlо у.балах за презентацiю е середнс арифметичнъ зна.rення iндивiдуйurr"х оцiнок членiв
KoHKypcнol KoMlcll.

Якrцо кандилат лотримав середнiй бал 0,5 абQ. нuасчц TQ BiH вва}ка€ться таким, що не
пройшов конкурсний вiдбiр.

IIроведенНя публiчноТ та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку I_[eHTpy
здiйснюеться згiдно iз затвердlltеним Порядком.

пiсля закiнчення часу, вiдведеного лля публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективного
плану розвижу комунальноi устаrIови KIfeHTp професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> ЗапорiзькоI .MicbKoi ради, кандидат на посаду директора I]eirTpy IioBa-пeHlco
тетяна Михайлiвна вiдповiла на питання членiв конкурснот koMicii.

члени конкурсноi koMicii iндивiдуально оцiнiоють презентацiю Коваленко т.м. та
надання нето вiдповiдей на питання.

пiсля .IерегIlду_ та оцiнювання презентацiт та надання вiдповiдей на питання секретар
конкурснОi KoMicii IBaHoBa В.В. визначаС середне арифметиЧне значення iндивiдуаi"r"*
оцlнок кожного члена конкурсноi koMicii та заносить до екзаменацiйноi вiдомостi результатиоцiнюванНя публiчнОi та вiдкрИтоТ презеНтацiТ персПективногО плану розвитку I]eHTily.'

СЛУХАЛИ:
. llo ДругомУ питаннЮ Зайцева В,О., голову конкурсноi KoMicii, який запропонував

пiдвести пiдсумки III етапу конкурсу - публiчноi та вiдiритоi презентацii перспъктивного
плану розвитку комунальноi )/стаIIови кЩентр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзьtсоi мiсьltоi ради.
ВИСТУПИЛА:

IBaHoBa R.В., секретар KoнKypcHoi lcoMicii; яка оголосила результати публiчноi та вiдкритоi
презентацii. За результатами оцiнювання публiчнот та вiдкритьi презенiацii перспектиu"о.о
плану розвитку ttомунальноi установи <I_\eHTp професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькоi Micbkoi ради Коваленко Тетяна Михайлiвн а iабрала "2 

ба_llи,

ВИРIШИЛИ:
ПiдвестИ пiдсумки проведення конкурсу на посади директора, практичних психологiв,

консультантiв_ комунальноi установи <L{eHTp професiЙного^ 
'роiвитку 

педагогiчних
працiвникiв> Запорiзькоi мiськоi ради та консультантiъ його вiдокремлених структурних
пlдроздlлlв.
ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
(за) - ,1- ,f ,l !а:п ь i
(ПРОТИ))- о Г,lаl . I

(утримались)- D ,О z_ )/

Голова конкурсноi KoMicii В.о.Зайцев

О.О.Губiна

В.Ф. Полухiн

Н.В. BiTKoBcbKa

В.В. IBaHoBa

Члени конкурсноi KoMicii:


