
Протокол № 1 

засідання конкурсної комісії конкурсу на посаду керівника  

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

м. Гайсин Вінницької області 

 

від 13.12.2019 р. 

 

Місце та час проведення: зала засідань Гайсинської районної ради, 13 грудня 

2019 року, 14 00 год.  

 

Присутні члени комісії:  

-  Філімонов Андрій Петрович; 

-  Витюк Віктор Анатолійович; 

-  Груша Наталія Дмитрівна;  

-  Нестерук Тетяна Володимирівна; 

-  Мількін Михайло Ростиславович; 

-  Каська Анастасія Вікторівна; 

-  Возна Олена Станіславівна; 

-  Костюк Наталія Валеріївна; 

-  Волошанюк Світлана Григорівна; 

-  Сташко Інна Василівна; 

-  Шеремета Ірина Костянтинівна. 

 

Відсутні члени комісії: Кучеренко Олександр Степанович. 

 

Присутні представники управління освіти, фізичної культури та спорту 

Гайсинської районної державної адміністрації (з правом дорадчого голосу):  

- Нестерук Альона Віталіївна, заступник начальника управління, 

начальник відділу з питань реалізації державної політики в галузі 

освіти. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії.  

2. Про обрання виду голосування (таємне чи відкрите) щодо допущення 

або недопущення претендентів до участі у конкурсному відборі. 

3. Про розгляд заяв осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, і 

поданих ними документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам та про допущення претендентів до участі у 

конкурсному відборі на посаду директора середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайсин Вінницької області (далі –  

СЗШ І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин). 

1. СЛУХАЛИ: 



 Нестерук А.В., яка представила членів конкурсної комісії та 

запропонувала здійснити обрання голови та секретаря конкурсної комісії.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шеремета І.К., яка запропонувала кандидатуру для обрання голови 

конкурсної комісії: Волошанюк Світлана Григорівна. 

 Костюк Н.В., яка запропонувала кандидатуру для обрання голови та 

секретаря конкурсної комісії: Нестерук Тетяна Володимирівна. 

 

Проголосували:   

- за обрання головою конкурсної комісії Волошанюк Світлани 

Григорівни  

«за» – 11 

    «проти» – 0 

     «утримались» – 0 

 

- за обрання секретарем конкурсної комісії Нестерук Тетяни 

Володимирівни 

«за» – 11 

    «проти» – 0 

     «утримались» – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати:  головою конкурсної комісії – Волошанюк Світлану Григорівну; 

      секретарем комісії – Нестерук Тетяну Володимирівну. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Волошанюк С.В., голову комісії, яка зазначила, що для прийняття 

рішень щодо допуску претендентів до конкурсного відбору є необхідність 

визначити, як голосуватимуть члени комісії – відкрито чи таємно.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Філімонов А.П., Витюк В.А., Шеремета І.К., які запропонували 

приймати рішення шляхом відкритого голосування. 

  

Проголосували:   

- за прийняття рішень щодо допуску претендентів до конкурсного 

відбору шляхом відкритого голосування  

     «за» – 11 

     «проти» – 0 

     «утримались» – 0 

 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

 Приймати рішення щодо допуску претендентів до участі у 

конкурсному відборі на посаду директора СЗШ І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин 

шляхом відкритого голосування. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Волошанюк С.Г., голову конкурсної комісії, яка ознайомила членів 

конкурсної комісії з документами, наданими претендентами на посаду 

директора СЗШ І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин відповідно до Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності Гайсинської міської ради. Взяти участь у конкурсному відборі 

виявила бажання одна особа – Гевеленко Олеся Миколаївна. 

 Претендент подала такі документи: заяву про участь у конкурсі з 

наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»; автобіографію; копію документа, 

що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; копії документів 

про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); копію трудової 

книжки, що підтверджує стаж педагогічної діяльності не менше трьох років 

на момент їх подання; довідку про відсутність судимості; мотиваційний лист, 

складений у довільній формі. Претендент також подала довідку про те, що 

вона є студентом 1 курсу КВНЗ «Вінницької академії неперервної освіти» 

заочної форми навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за ступенем вищої освіти «Магістр» та посвідчення, видане 

КВНЗ «Вінницькою академією неперервної освіти» про те, що вона вільно 

володіє державною мовою. 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Волошанюк С.Г., Нестерук Т.В., які зазначили, що документи, подані 

претендентом відповідають чинним вимогам. 

  

 Проголосували:  

Допустити до конкурсного відбору претендентів: 

- Гевеленко Олесю Миколаївну 

«за» – 11 

«проти» – 0 

«утримались» – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до участі у конкурсному відборі на посаду директора 

СЗШ І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин претендента Гевеленко Олесю 

Миколаївну.  



2. Оприлюднити на веб-сайті міської ради та управління освіти, 

фізичної культури Гайсинської райдержадміністрації перелік осіб, 

яких допущено до участі у конкурсному відборі. 

3. Провести конкурсний відбір на посаду директора СЗШ І-ІІІ ст. № 2 

м. Гайсин о 10.00 год. 24.12.2019 року у залі засідань Гайсинської 

районної ради. 

 

Голова конкурсної комісії   _________  С.Г.Волошанюк 

Секретар конкурсної комісії   _________   Т.В.Нестерук 

Члени конкурсної комісії  _________  А.П.Філімонов  

      _________  В.А.Витюк   

      _________   Н.Д.Груша 

      _________  М.Р.Мількін  

      _________  А.В.Каська  

      _________  О.С.Возна  

      _________  Н.В.Костюк  

      _________  І.В.Сташко  

      _________  І.К.Шеремета  

 


