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Засiдання KoцKypcнoi KoMicii з проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади

керiвника (лиректора) Iнклюзивно-ресурсного центру по Вознесенiвському району
MicTa Запорiжжя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради

голова кOнкурсноi koMicii - Зайцев Вячеслав 0лекоiйович - голова постiйноi koMicii з питань

освiти, науки, культури, туризму та спорту Запорiзькоi мiськоi ради

Секретар Kogкypcнoi KoMicii - Захарова Алла Григорiвна - головний спецiалiст вiддiлу
органiзачiйноi та кадровоi роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради

Члени конкурсноi KoMicii:

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - заступник директора департаменту - начальник вiддiлу

органiзачiйноi та кадровот роботи департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради;

Боряков TiMyp Вячеславович - юрисконсульт провiдний вiддiлу юридично-договiрноi роботи
служби технiчного нагляду за будiвництвом i капiтальним ремонтом департаменту освiти i
науки Запорiзькоi MicbKoi ради;

Коваленко Тетяна Михайлiвна - директор комунальноi установи <I_{eHTp професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi ради

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення публiчноi презентацiТ перспективного плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного

центру по Вознесенiвському району MicTa Запорiжlкя департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради
2. Пiдведення пiдсумкiв проведення публiчноi презентацii.

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного Зайцева В.О., голову конкурсноi KoMicii, який

наголосив, що за результатами проведення спiвбесiди з кандидатом на зайняття BaKaHTHoi

посади керiвника (директора) Iнклюзивно-ресурсного центру по ВознесенiвськомУ району
MicTa Запорiяrrкя департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради, на пiдставi рiшення
конкурсноi KoMicii (протокол Ns3 вiд 06.10.2021 засiдання конкурсноi KoMicii) до III етапу
конкурсу - публiчноi презентацii перспективного плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного
центру - допущено одного кандидата Каптюх Оксану Валерiiвну.

Зайцев В.О. нагадав процедуру проведення публiчноi презентацiТ перспективного
плану розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру.

Кандидат на зайняття вакантноi посади керiвника публiчно та вiдкрито презенту€

державною мовою перспективний план розвитку Iнклюзивно-ресурсного центру. Виступ
повинен тривати не бiльше 15 хвилин.

Щля оцiнювання публiчноi та вiдкритоi презентацii перспективного плану розвитку
Iнклюзивно-ресурсного центру виставляються TaKi бали :

2 баtм - якщо в перспективному планi повнiстю розкрито Bci напрямки роботи IРЩ;

1 бал - якщо в перспективному планi частково розкрито перспективи розвитку IРЦ;
0 батliв - якщо зовсiм не розкрито персrrективи розвитку IPIf.

Визначення результатiв презентацii перспективного плану розвитку IРЦ здiйснюеться
кожним членом конкурсноТ KoMicii iндивiдуально. Остаточною оцiнкою у балах за



презентацiю перспективного плtлну розвитку Iнкrпозивно-ресурсного цеЕтру е середне
арифметичне зЕачення iндивiдуапьних оцiпок членiв Ko}Iкypcнoi KoMicii.

Ящцо кандидат на заI]iнятгя BaKarrTпoi посади керiвника (диреlстора) Iпкшозивно-

росурсЕого цеЕтру отримав за прФентаIIiю середнiй бш ценше 1, BiH вважаеться таким, що
не пройшов конк}rрсний вiдбiр.

Запропонував перейти до перегJIяду презентацii перспективIIого плану розвитку
Iнктпозивно-ресуроного центру по Вознесенiвському ршiону MicTa Затlорiжжя департапценту
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

Каптlох OKcaTra Валерiiвна розпочала прФеЕтацiю перспективного плану розвитку
Iнклюзивно-ресурсЕого цеЕтру по Вознесенiвському рйону м. Запорiжжя депарmп{енту
освiти i науки Загlорiзькоi MicbKoi р4ди.

Проведення публiчноi презентацii перспекмвного плаЕу розвитку здiйснюеться
вiдповiдно до затвердженого ПоложенЕя.

ПiСля закiнчення часу, вiдведеного дJIя публiчноi презентацii, Каппох Оксана
ВатrерiiЪна вiдповiла Еа питаIIня членiв конкл)сноi KoMicii.

Члеци конкурсноi KoMicii iндивiдуаlrьно оцiнюють презентаrliю та надапня вiдповiдей на
питtшня. Секретар конкурсноi KoMicii Засарова А.Г. заrrосить д9 екзап{еIIшIiйноi вiдомостi
КiльКiсть набраних балiв та визначае середне арифметцчне значення iндивiдуа.тrрgа1 очiнок
чдепiв конкурспоi KoMicii..
слухдли; 
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По другому питtшню порядку денного Зайцева В.О., голову KoнKypcнoi KoMicii, який
ОгоЛосив результати проведення III eTaTry конкурсу - публiчноi презентаrдii перспективного
ПЛаНУ РОЗВиткУ Iнппюзивно-ресурсЕого центру по Вознесенiвському району MicTa Запорiжжя
департаIuенry освiти i науки Затlорiзькоi MicbKoi ради.
Кшtтюх Оксана ВатlерiiЪна нафагrа _6 В.,середнiй бul - 2,О . ' l '

ВИСТУПИJIА:
IBaHoBa В.В., чIен конк}грсноi KoMicii, яка вIIесла пропозицiю пiлоести пiдсумки

ПРОВеДеННЯ КОIIк)рсУ на заЙняття вакшrтноi посади дироктора Iнкrпозивно-реоурсЕого центру
по Вознесенiвському району MicTa Загrорiжжя департаJ\4енту освiти i науки ЗатrорiзьЙi
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Mlcbкor ради.
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Пiдсумкове засiдання коЕкурсIIоi KoMicii провести 08_: 1 0.202 1 .
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Голова KoнKypcнoi KoMicii

Секретар конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii:

В.О.Зайцев

А.Г.Захарова

В.В. IBaHoBa

/r5уr*,. 'Э Т.В. Боряков 
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