
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Запоріжжя (Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради 

Запорізької області, Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради)

м. Запоріжжя 13.01.2022

Склад конкурсної комісії:

Голова конкурсної комісії:

ПЕНЧУК Інна - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та спорту 
Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;
•ч

Секретар конкурсної комісії:

СИМАКОВ Денис - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Члени конкурсної комісії

ПОЛУХІН Володимир - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, туризму та 
спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

ПАНЧЕНКО Василь - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 
спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів управління 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту 
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

СКЛЯРЕНКО Анастасія - головний спеціаліст відділу позашкільної, спеціальної та вищої 
освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої 
освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

ТИМОШЕНКО Наталія - головний спеціаліст відділу кадрової роботи, професійної освіти та 
координації діяльності закладів освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації;

НЕЧЕТ Алла - голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації 
територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради;

СУКАЧ Наталія - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

ЦИПРІАНОВА Світлана - член громадської організації «Об’єднання керівників закладів 
загальної середньої освіти територіальної громади міста Запоріжжя».

Присутні: Д осіб
Відсутні: ЗУеиъик tex а



ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про роботу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Запоріжжя (Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради 
Запорізької області та
Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради).
2. Перевірка документів, поданих претендентами на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області та 
претендентами на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного 
ліцею Запорізької міської ради.
3. Про результати перевірки поданих на конкурс документів.

ВИСТУПИВ:
ПОЛУХІН Володимир, член конкурсної комісії, який вніс пропозицію у зв’язку 

’ з відсутністю на засіданні 13.01.2022 ПЕНЧУК Інни, голови конкурсної комісії, 
покласти виконання обов’язків голови конкурсної комісії під час перевірки поданих 
на конкурс документів на СИМАКОВА Дениса, секретаря конкурсної комісії.
Голосували відкритим голосуванням:
«за»- J
«проти» - о [
«утримались» - 1Ш/[Л6 )
ВИРІШИЛИ:

Покласти виконання повноважень голови конкурсної комісії під час перевірки 
документів, поданих кандидатами на зайняття вакантних посад керівників закладів 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Запоріжжя, на СИМАКОВА Дениса, секретаря конкурсної комісії.
СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного СИМАКОВА Дениса, який 
проінформував членів конкурсної комісії, що конкурс на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти проводиться відповідно до статті 39 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс на 
посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Запоріжжя, на підставі наказів департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради від 06.12.2021 № 592к/тр «Про проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 Запорізької міської 
ради Запорізької області» та від 13.12.2021 №598к/тр «Про проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької 
міської ради».

Умови участі у конкурсах були оприлюднені на офіційному веб сайті 
Запорізької міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради, сайтах територіальних відділів освіти Комунарського і Хортицького 
районів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та сайтах відповідних 
закладів освіти.

Зазначив, що згідно з п.Ю Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Запоріжжя кандидати повинні подати наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію паспорта громадянина України;



- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче 
освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (сертифікат про рівень 
володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови; 
або атестат про повну загальну середню освіту);
- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної 
(науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного СИМАКОВА Дениса, який повідомив членів 
конкурсної комісії, що на конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької 
гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області (Комунарський район) подали 
документи два кандидати - Липський Костянтин Валентинович (заява від 04.01.2022) та 
Залевська Богдана Юріївна (заява від 06.01.2022).
'* Кандидат на посаду керівника ЛИПСЬКИЙ К.В. має повну вищу освіту. У 2005 році 
закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю «Українська мова та 
література»; у 2008 році здобув ступінь магістра, у Запорізькому національному університеті 
за спеціальністю «Українська мови та література», у 2021 році здобув ступінь магістра у 
Класичному приватному університеті за спеціальністю «Менеджмент», отримав 
кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти)». Має стаж 
педагогічної роботи більше 15 років. Надав Державний сертифікат УМД №00038298 від 
12.10.2021, який підтверджує, що володіє державною мовою на рівні вільного володіння 
другого ступеня. Займав посади вчителя англійської мови Семенівської загальноосвітньої 
школи та Тарасівської загальноосвітньої школи Пологівського району Запорізької області, 
вчителя української мови та літератури ЗНВК «ОСНОВА» та колегіуму «Блінт» міста 
Запоріжжя, головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної роботи Управління з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької обласної державної 
адміністрації. 3 2015 року по теперішній час займає посаду директора комунальної установи 
«Пологівська гімназія №6» Пологівської міської ради Запорізької області.

Кандидат на посаду керівника ЗАЛЕВСЬКА Б.Ю. має повну вищу освіту, у 1995 році 
закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та 
література»; у 2009 році закінчила Класичний приватний університет і здобула ступінь 
«магістра» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Має стаж педагогічної роботи 34 
роки. Надала Державний сертифікат УМД №00046267 від 29.10.2021, який підтверджує, що 
володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. Займала посади 
вчителя початкових класів середньої школи № 34 та гімназії № 6 міста Запоріжжя. З 1999 
року по теперішній час займає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи 
Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області.

На конкурс на зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею 
Запорізької міської ради (Хортицький район) подав документи один кандидат - Погорелова 
Наталія Вікторівна (заява від 04.01.2022).

Кандидат на посаду керівника ПОГОРЕЛОВА Н.В. має повну вищу освіту, у 1993 році 
закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова та 
література. Має стаж педагогічної роботи 30 років. Надала атестат про середню освіту який 
підтверджує, що володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. 
Займала посади вчителя української мови та літератури середньої школи № 24, №45, ліцею 
№ 99 міста Запоріжжя, методиста науково-методичного центру департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради, з 2019 року - на посаді вчителя української мови та літератури в 
Хортицькій навчально -реабілітаційній академії. З 2020 року по теперішній час займає 
посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Хортицького академічного ліцею 
Запорізької міської ради.

Запропонував перейти до перевірки документів, поданих претендентами на зайняття 
вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Запоріжжя.



На підставі вивчення поданих документів конкурсна комісія прийшла до висновку, 
що документи Липського Костянтина Валентиновича, Залевської Богдани Юріївни та 
Погорелової Наталії Вікторівни відповідають умовам конкурсу. Внесла пропозицію 
допустити ЛИПСЬКОГО Костянтина, ЗАЛЕВСЬКУ Богдану та Погорелову 
НАТАЛІЮ до подальшої участі у конкурсі на зайняття вакантних посад керівників 
закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Запоріжжя.
Голосували відкритим голосуванням:
«за»- Я [ALyuu)___ ___
«проти» - О ( іїМ-ЛЛ ) 
«утримались» - у

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити ЛИПСЬКОГО Костянтина та ЗАЛЕВСЬКУ Богдану до участі у І етапі 
конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії № 6 
Запорізької міської ради Запорізької області.
2. Допустити ПОГОРЕЛОВУ Наталію до участі у І етапі конкурсного відбору на 
зайняття вакантної посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької 
міської ради.
3. Оприлюднити на офіційному сайті Запорізької міської ради перелік осіб, 
допущених до участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області та вакантної 
посади директора Хортицького академічного ліцею Запорізької міської ради згідно з п. 11 
Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя.

Голова конкурсної комісії

Секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії

а ПЕНЧУК

енис СИМАКОВ

олодимир ПОЛУХІН 
асиль ПАНЧЕНКО 

Анастасія СКЛЯРЕНКО 
аталія ТИМОШЕНКО 
щла НЕЧЕТ 
[аталія СУКАЧ

Світлана ЦИПРІАНОВА



Додаток до протоколу 1 
засідання конкурсної комісії 
від

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя

№ 
з/п

Назва закладу Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 
на зайняття посади керівника

1

■«

Запорізька гімназія № 6 Запорізької 
міської ради Запорізької області

ЗАЛЕВСЬКА Богдана Юріївна

ЛИПСЬКИЙ Костянтин Валентинович
2 Хортицький академічний ліцей 

Запорізької міської ради
ПОГОРЕЛОВА Наталія Вікторівна


