
протоItол j\& 1

засiдання kol]kypcнoi koMicii з проведенIJя конкурсу на зайняття вакантних посад
Itерirзникiв закладiв загальноi середньоi освiти koryHa.ib"oi власностi територiальноi громади

MicTa ЗапорiiкiкЯ (ЗапорiзьКоi гiмназiТ J\гэб ЗапорiзькоI мiськоi ради ЗапорiЪькоi областi,
Запорiзькоi гiмназii NчЗ7 Запорiзькоi MicbKoi ради)

м. Запорiжлtя l1.11.202t

Склад KoHKypcнoi lcoMicii:

Голова KOHKypcHOi ltoMicii _ пЕнчуК IHHa - голова постiйноТ KoMiciT з питань освiти, науки,
ltультур14' турI4змУ та спортУ ЗапорiзькоТ MicbKoi радрi' депутаТ ЗагrорiзьtсоТ MicbKoi ради;

СекретаР I(ol{KypcНoi lcoMicii _ симАКОВ ЩеrrиС - члеН постiйноi KoMicii з питань освiти,
науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi Micblcoi ради, депутат Запорiзькот Micbkoi
ради;

ЧлеlIи кон l(ypcпoi коплiсii

полухIН Володимир - член постiйноi KoMicii з питань освiти, науки, культури, туризму та
спорту Запорiзьttот Micbrcoi ради' депутат Запорiзьlсоi MicbkoT ради;

суБотА Галина - заступIJрIк начальника вiддiлу дошкiльноТ, загальноi середньоi,
СПеltiаJliЗОВаНОi ОСВiТИ та з питань дiяльностi iнклюзивно-ресурсних центрiв управлiння
дошltiльнОi, загальнОi середньОi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi освiти Депuрта*ент1,
освiти i науки ЗапорiзькоТ обласноi державт-lоi адмiнiстрацii;

дончиК ЮлlЯ - головниЙ спецiалiсТ вiддiлУ дошкiльноТ, загальноТ середньоi,
спецiалiзОваноТ освiтИ та з питань дiяльностi iнкллозивно-ресурсних центрiв управлiння
дошl<iльгтоi, загальгтоТ середньоТ, позашкiльноТ, професiйноТ та вllщоТ освiтr,r Депарrаrеrrу
освiти i HayKra ЗапорiзькоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ;

KOPHICHKO Генпалiй - головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi, спецiальноi та вищоi
освiти управлittня дошкiльноI, загальгlоi середньоi, позашкiльноi, професiйноi та вищоi
освi,ги f{епар,гаменту освiти i науки Запорiзькоi обласноТ деря<авноi алмiнiсiрацii;

дуБIнА Миlсола - заступник голови КомуrтарсьIсоi районноТ органiзацii Профспiлки
працiвникiв освiти i науки Украiни;

сукАЧ НаталiЯ - голова мiсцевого осередку м. Запорirкжя ВсеукраiнськоТ громадськоi
орган iзацiI кАсоцiацiя працiвгтl.tкi в дошкiльноi осtз iти> ;

ципрIАI]оВА Свiтлана - LIлен гроN,{адсьlсоi оргаrriзацii кОб'едrrання lсерiвникiв закладiв
загальноi сер еднт, oi о свiтИ територiальноi гром ади Mi ста З апорi>rtrкя>>.

Прlасутнi:
Вiдlсутгri:

ПОРЯДОIi /{EHHLII,I:

1. ГIрО роботУ конкурснОi копliсii з проведеIIIJя конкУрсу на зайняття вакантних посад
керiвникiВ закладiв загальноi середньоi освiти N"9ЛЪ 6, 37 (IвАнОВД Вiкторiя)
2. Перевiрка документiв, поданих претеЕIдентами на зайняттrI вакантних посад керiвникiв:



2.1 Запорiзькоi гiмназii }lьб Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькоi областi.
2,2 Запорiзькоi гiмназii Ns37 Запорiзькоi MicbKoi ради.
3. Про результати перевiрки подtlних на конкурс документiв вiд претендентiв на зайняття
вакантних посад керiвникiв закладiв загальноi середньоi освiти.

ВСТУПНЕ СЛОВО:
IBAHOBA Вiкторiя, заступник директора департап{енту - начальник вiддiлу

органiзацiйнот та кадровоi роботи департап{енту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради, яка
проiнформувала членiв конкурсноi koMicii, що коЕкурс на зайняття вакантних посад
керiвникiВ закладiВ зага_rrьноi середньоi освiти проводиться вiдповiдно до статгi 39 Закону
украiни кпро повну загальну середню ocBiry>, на виконання рiшення Затrорiзькоi.мiськот
ради вiд 27.05,2020 ль 35 <Про затвердження Положення про конкурс 

"а 
посuду керiвника

закпаду загальноi середньоi освiти комунЕIльноi власностi територiальноi громади MicTa
Запорiжжя>, на пiдставi наказiв департап{енту освiти i науки Запорiзькоi MiciKoi ради вiд
06.|0.202l Nэ484r</тр кПро проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посад, дrр.пrорч
Запорiзькоi гiмназii J\Ъб Запорiзькоi MicbKoi рали Запорiзькоi областi>, Nэ 485к/тр кПро
проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi гiмназii Ns37
Запорiзькоi MicbKoi ради). У перiод з 08.10.2021 по 05.11.202l головними спецiалiстаlrли
територiаЛьних вiдДiлiв освiтИ Вознесенiвського та Комунарського районiв здiйснювався
прийоМ документiв вiд кандидатiв на зайняття вакантних посад керiвникiв вiдповiдних
закладiв загальноi середньоi освiти.

Умови yracTi у KoнKypci були оприлюдненi 7 жовтня 2O2l року на офiцiйному веб-
сайтi ЗапОрiзькоi MicbKoT ради, офiцiйному сайтi департzlп{енту освiти i науки Запорiзькоi
Micbkoi ради, сайтах територiальних вiддiпiв освiти Вознесенiвського та-комунарського
районiв департап{енту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради та сайтах вiдповiдних закладiв
освiти.

,щrrя проведенЕя конкурсу створена конкурсна комiсiя у кiлькостi 9 осiб на пiдставi
поданиХ пропозицiй щодО включеннЯ до складУ конкурснОi KoMicii вiдповiдно до п.9
положення про конкурс на rrосаду керiвника закладу загальноi середньоi освiти комунальноi
власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя та затверджена IIЕlказап{и департап{енту
освiтИ i науки Запорiзькоi MicbKoi рали (предстtlвила членiв KoнKypcнoi KoMicii).

Повiдомил&, Що вiдповiдно до протоколу Nэ21 постiйноi KoMicii Запорiзькоi MicbKoi
РаДИ З ПИТаНЬ ОСВiти, науки, культури, спорту, молодi та туризму вiд 01.09.2021 прийнято
рiшення обрати головою конки)сноi KoMicii дJUI проведення KoHKypciB на зайняття вЕжантних
посаД директорiВ заклцiв освiти MicTa Запорiжжя пЕнчуК IHHy, а секретарем
СИМАКОВА ,Щениса.
СЛУХАJIИ:

По другому питанню порядку денного голову KoнKypcнoi KoMicii пЕнчуК IHHy, яка
зазначила, що згiдно з п.10 Положення про конкурс на посаду керiвника закпаду зага-ltьноi
середньоi освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя кандидати
повиннi подати наступнi документи:
- заяву про }часть у KoнKypci з наданням згоди на обробку персонЕrльних даних вiдповiдЕо до
Закону Украihи <Про захист персональних данию);
- автобiографiю таlабо резюме (за вибором )часника конкурсу);
- копiю паспорта цромадянина Украihи;
- копiю документа про вищу ocBiTy (з додаткоМ, Що е його невiд'емною частиною) не нижче
освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);
- документ, що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою (сертифiкат);
-копiЮ трудовоi книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж педагогiчноi
(науково-педагогiчноi) роботи не монше трьох pokiB на день ix подання;
- довiдку про вiдсутнiсть судимостi;
- ДОВiДКУ ПРО проходжеIIня попереднього (перiодичного) психiатричного огJIяду;
- мотивацiйний лист, складений у довiпьнiй формi.

.ЩЛЯ yracTi У KoнKypci на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi гiмназiТ J\b 6
Запорiзькоi MicbKo1 ради Запорiзькоi областi подали докуi\[енти два кандидати -Лltпський
Костянтин Валентинович, Залевська Богдана Юрiiвна.



липсъкИй костянтин, мае повIIУ виЩу ocBiTy у 2005 роцi закiнчив Запорiзький
нацiональний унiверситет за спецiальнiстю кУкраihська мова та лiтературо. У 2008 роцiздобув ступiнь магiстра, у Запорiзькому нацiональному yHiBep.rr.ri .u спецiальнiЪпо
KyKpaihcbKa мови та лiтературо. У 2021 роцi здобув ступiнь магiстра у Класичному
приватнOМу унiверСитетi за спецiальнiстю: (Менеджмент), отримав квалiфiкаuiю ккерiвник
пiдприемства, установи та органiзацii (у сферi освiти)>. Мае-стаж педагiгiчноi роботи 15poKiB 9 мiсяцiв. Надав державний cepi"6iKa", якиiт пiдтверджус вiльне Ъолодiння
украiЪською мовою, зареестрований за державним номером VМДlVчОО038298, ..рrrфi**
зре€стрований у peecTpi сертифiкатiв Нацiональноi koMicii iз стандартiв держu"rъi йо"r.
,щанi перевiренi на сайтi Нацiональноi koMicii iз стандартiв державноi мйи.

зАлЕвсЬКА Богдана мае повну виЩу ocBiTy, у 19-95 роцi закiнчила Запорiзький
державний унiверситет за спецiальнiстю <украiнська мова та лiтературдр. У 20ti9 роцiзакiнчила Кдасичний приватний унiверситет iъдобула ступiнь <магiстры за спецiальнiстю
<Педагогiка вищоi школи>. Мае стаж педагогiчноi роЪоти 34 роки 1 мiсяць. Надала
державний сертифiкат, який пiдтверджуе вiльне володiння украihською мовою,
зареестрованиЙ за державним номером умдм00046267, сертифiкаi зареестрований уpeecTpi сертифiкатiв Нацiональноi KoMicii iз стандартiв державноi йо"". Данl пеiевiренi на
сайтi Нацiоншlьноi koMicii iз стандартiв державноi мьви.

Для участi у KoHKypci на зайняття BaKaHTHoi посади Запорiзькоi гiмназii Ns37
запорiзькоi Micbkoi ради (вознесенiвський район) документи не подано.

запропонувала перейти до перевiрки подЕlIIих fiа конкурс документiв.
на пiдставi вивчення подzlних документiв конкурсна къмiсiя-прийшла до висновку, Що

документИ Липського Костянтина Валентиновича, ЗалевськЪi Богдани ЮрIiЪни,
вiдповiдають p(oBal\{ конкурсу.
СЛУХАЛИ:

По третьому питtlнЕю порядку денного голову коЕкурсноi KoMicii, яка запропонувчIла
пiдвести пiдсумки роботи KoнKypcнoi KoMicii.

запорiзьiоi гiмназii J\ъб Запорiзькоi Micbkoi pu!, Зuпорiзькоi областi.
Голосувал уiдкритим голо сув анням :

((за)) - ,т

допустити
дифектора

який запропонраВ допустити зАлЕвсЬКУ БогданУ до y.racTi
на зайцяття BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi гiмназii Nчб Запорiзькоi

ради Запорiзькоi областi.
Голосувал иёjлкритим голосуванням :

(за) - f
(проти) - U
((утримались) - Р-

ВИРIШИЛИ:
1..Щопустити липського Костянтина, зАлЕвськУ Богдану до участi у I етагii
конкурснОго вiдборУ - письмоВому TecTYBaHHi на знаннЯ законодавства Украihи у сферi
загальноi середньоi освiти.
2. ЗгiднО з п.11 Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоi
освiти комуfitlльноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя оприJIюднити на
офiцiйному сайтi Запорiзькоi Micbkoi ради перелiк осiб, допущених до )частi у конкурсному
вiдборi на зайняття вакантноi посади директора Запорiзькоi' гiмназii J\ьб Запорiзькоf ii."noi
рали Запорiзькоi областi.



3. Рекомендувати директору департап4енту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради:
3.1 згiдно з п.15 Положення про конкурс у зв'язку з вiдсутнiстю кандидатiв на зайнятгя
вакантноi посади директора Запорiзькоi гiмназii Ns 37 Запорiзькоi MicbKoi ради визнати
коЕкурс на зайняття даноi вакантноi посади таким, що не вiдбувся;
3.2 згiдно з п. 7 Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загапьноi середньOi
освiти комунЕtльноi власностi територiальноi цромади MicTa Запорiжжя оголосити в 10-
денний TepMiH повторний конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади директора Запорiзькоi
гiмназii М37 Запорiзькоi MicbKoi ради.

Голова KoнKypcнoi KoMicii
Секретар конкурсЕоТ KoMicii
Члени KoнKypcнoi KoMicii

IHHa ПЕнЧУк
,Щенис СИМАКОВ
Ролодимир ПОЛУХIН
Галина СУБоТА
Юлiя ДОНЧИК
Геннадiй KOPHICHKO

Й-кола ДУБIНА
наталiя СукАч
Свiтлана ЦИПРIАНОВА



перелiк осiб, допущених до ylacTi у koHkypci на зайняття вакантних посад

керiвникiв закладiв загаJIьноi середньоi освiти

комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя

J\b

зlrl
Назва закладу Прiзвище, iмя, по батьковi

кандидата
на зайняття посади керiвпика

1 Запорiзька гiмназiя Nэ б Запорiзькоi MicbKoi
ради Запорiзькоi областi

Залевська Богдана Юрiiвна

2 Запорiзька гiмназiя Nч б Запорiзькоi мiськоi
ради Запорiзькоi областi

липський Костянтин Валентинович


