
ПIДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
засhання KoHKypcHoI Koмicitз проведення конкурсу на замiщення

вакантних посад директорiв закладiв загальноt середнiоi; освiти м. Запорiжлся

Склад конкурсно[ KoMiciI:

Губiна оксана Олександрiвна - депутаТ ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (полiтична фракuiя кНаш край>), голова KoMici1;

ПрасоЛ МихайлО ВiкторовиЧ - члеН громадськоТ органiзацiТ кВсеукраТнське бюро люстрацiТ та протидii корупцiЬ>,
член KoMicii';

ПолухiН ВолодимиР ФедоровиЧ - депутаТ ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя <Опозицiйний блок>), членKoMiciT;

Васильчук Геннадiй Миколайович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя <европейськасолiдарнiсть>), член KoMiciT;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора ,Щепартаменту освiти i наукиЗапорiзькоТ обласноТ дерх<авноТ адмiнiстрацii, член *o"i"iT;

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння .ЩержавноТ служби якостiосвiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

ШтанькО Юлiя ПетрiВна - головнИй спецiалiст вiддiлУ iнституцiйного аудиту управлiння Щержавноi слуrкбиякостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciTI

Гузеватий Анлрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацiТ кОб'еднання керiвникiв закладiв загальноi середньоТосвiти територiальноi громади MicTa З'апорiжжя), член KoMiciТ;

Юлiн Юрiй Iванович - заступник голови ЗапорiзькоТ обласноi органiзацii Профспiлки працiвникiв освiти i наукиУкраiЪи, член KoMiciT.

м. Запорiжlкя

Присутнi:
Вiдсутнi:

на засiданнях конкурснот koMiciT були
та представники громадськостi.

11.08.2020

ПОРЯДОК flЕННИЙ:
1, Пiдведення пiдсумкiв конкурсу на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальнот середньот освiтикомунальноТ власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя. 
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2. Визначення переможцiв конкурсу.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноТ KoMicii, яка повiдомила, що конкурс на замiщеннявакантних Посад Директорiв закладiв загальноi середнiоi освiти проводився вiдповiдно до закону украiни кпроповну загальну середню ocBiTy>, згiдно iз Положенням. про департамент_освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,ЗаТВеРДЖеНИМ РiШеННЯМ ЗаПОРiЗЬКОТ МiСЬКОi ради вiд 2s.,02.;ug JФ71 кпро .ur""ро*"""я положення подепартаменТ освiтИ i наукИ Запорiзькоi мiськоi ради)), на виконанНя рiшеннЯ Запорiзькоi MicbKoi ради вiд

:]_r,:,39?9. 
* З5 <ПРО Затвердження Полоrкення про конкурс на посаду керiвника закладу загальноi середньоIосвlти комунальноi власностi територiальноi^громади MicTa Запорiхt*"ri ,u 

"u*u.y йuрruraпrу освiти i наукиЗапорiзькоТ MicbKoT ради вiд ts.bo.zozo ЛЬ 298кlтр uПро про""дЬrп" no"nypcy на замiщення вакантних посаддиректорiв закладiв загальноТ середньоТ освiти комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя>.Конкурс проводився в 3 етапи:
I етап - проведеннЯ письмовогО тестуваннЯ на знаннЯ законодавсТва УкраiнИ у сферi загальноi середньоТ освiти;II етап - проведення перевiрки профеiiйrlих компетентностей (письмове вирiшення ситуацiйного завдання);III етап - проведення публiчноi тЪ вlдкритоТтrрезентацiТ п.р.п.пr"urого плану розвитку закJIаду освiти.Bci три етапи конкурсу пройшли 9j претенfrеrr" na auri*"rn" uunu"r""* поauд д"р.*торiв закладiвзагальноi середньоТ освiти, На пiдставi поданих до конкурсноТ KoMicii особистих заяв Гончаренка Р.В.,Поливанюк О.М., Руленко О,С., Шульги B.I. про вiдмову 

"ц 
y"u"ri у KoHKypci на замiщення вакантних посаддиректорiв закладiв загальноi середньоi освiти 

"i.ra 
Зuпорйi'ьуп" прийнятi рiшення про виключення данихкандидатур зi списку учасникiв конкурсу.

Проведення Bcix етапiв *о"пур"уЪДйснювалось згiдно iз затвердженим у Положеннi про конкурс на посадукерiвника закладу загальноТ серелriоТ освiти комунальноТ власностi територiальноТ громади MicTa Запорiх<жяпорядком.

присутнi представники громадськоi органiзацii <хочу вчитись!>



результати проведення письмового тестування на знання законодавства Украiъи у сферi загальноi
СеРеДньоТ освiти затвердженi рiшенням конкурсноТ KoMiciT вiд27.07.2О20 (протокол J\Ъ 2).

Результати проведення перевiрки професiйних компетентностей (письмове вирiшення ситуацiйного
завдання) затвердженi рiшенням конкурсноТ KoMiciT вiд29.0'7.2020 (протокол Nч 3).

проведення публiчнот та вiдкритот презентацiт перспективного плану розвитку закладу освiти
претендентами на замiщення вакантних rrосад директорiв закладiв загальноТ середньоi освiти здiйснювалось
згiдно iз затвердженим графiком в TepMiH з 03.08.2020 по 11.08.2020. Пiд час публiчноi та вiдкритоi презентацii
перспективного плану розвитку закладу загальноТ середньоТ освiти оцiнювались iнновацiйнi пiдходи до
управлiння закладом освiти, запровадження iнновацiй у педагогiчний процес, оригiнальнiсть запропонованих
кандидатом управлiнських рiшень та публiчний захист концепцiТ розвитку закладу. Результати оцiнювання
публiчнот та вiдкритоi презентацii перспективних планiв розвитку закладiв загальнот середньоi освiти MicTa
Запорiх<яtя затвердженi рiшеннями конкурсноi KoMiciT:

- Вознесенiвський район - протокол Nq 4 вiд 03.08.2020;
- Щнiпровський район - протокол Jф 5 вiд 04.08.2020;
- Заводський район - протокол ЛЬ б вiд 05.08.2020;
- Комунарський район - протокол ЛЬ 7 вiд 06.08.2020;
- Олександрiвський район - протокол Л! 8 вiд 07.08.2020;
- Хортицький район - протокол Jф 9 вiд 10.08.2020;
- Шевченкiвський район * протокол Л! 10 вiд l 1.08.2020.

оцiнюваннЯ письмовогО тестуваннЯ на знаннЯ законодавсТва УкраТни у сферi загальноТ середньоi освiти,
ситуацiйного завдання та презентацiт перспективного плану розвитку закладу загальнот середньот освiти на
конкурс на посаду керiвника закладу загальнот середньоi освiти здiйснювалось згiдно iз затвердженими
критерiям и оцiнювання.

ВИСТУПИВ:
Полухiн В.Ф., який запропонував перейти до

кандидатом балiв та обрати секретарем конкурсноТ KoMiciT
Голосували (Bi r!критим голосуванням):

визначення загальноТ кiлькостi набраних кожним
IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.

(за)- 7 riball
(проти)) -

<утримались> - /
Рiшення прийняте.

ВИСТУПИЛА:
Губiна О.О., голова конкурсноi KoMiciT, яка звернула увагу членiв конкурсноi KoMiciT, що заг€шьна

кiлькiсть балiв кандидата визначаеться шляхом додавання балiв, u""ra"nen"* кожному кандидату за
результатами оцiнювання перевiрки знання законодавства, розв'язання ситуацiйних завдань та презентацiТ.

рейтинг кандидата, який успiшно пройшов конкурс, залежить вiд загальнот кiлькостi набраних ним балiв.
першим за рейтингом та переможцем конкурсу € кандидат, який набрав найбiльшу загальну кiлькiсть балiв.У разi набрання кандидатами однаковоТ кiлькостi балiв визначення переможця .дiйс"."r"ся вiдкритим
голосуванням членiв KoMicii. У разi рiвного розподiлу голосiв пiд час вiдкритого голосування вирiшальним у
визначеннi переможця е голос голови конкурсноi KoMiciT.

Члени конкурсноТ KoMiciT приступили до визначення загальноi кiлькостi балiв кожного претендента.

секретар конкурсноi koMiciT IBaHoBa В.в. заносить до екзаменацiйноi вiдомостi та пiдсумкового протоколу
загальний бал кожного учасника конкурсу.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню Губiну О.О., голову _конкурсноi KoMicii, яка оголосила результати конкурсу на
замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти комунальноТ власностi терrrорiЙ"оТ
громади м icTa Запорiжжя.

за пiдрахунками загальноi кiлькостi набраних балiв претендентами на замiщення вакантних посад
директорiВ закладiв загальноi середньоI освiти MicTa Запорiжх<я б преmенdенmiв (6,5 %) набрали максимrtльну
кiлькiстЬ балiв (6 балiв), 62 преmенdенmu (66,7О/о) набралИ вiд 5 дО б балiв, 25 преmенdенmiв (i6,1o/o) набрали вiд
З,5 до 5 балiв (екзаменацiйна вidолliсmь dоdаеmься).

На пiдставi поданиХ документiв, результатiВ письмовоТ перевiркИ знання законодавства УкраТни у сферi
загальнот середньот освiти, результатiв вирiшення ситуацiйного завдання, перегляду презентацii, надання
вiдповiдей на питання членiв конкурсноТ KoMiciT щодо проведеноТ презентацii, визнати переможцями конкурсу на
замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноТ середньоi освiти комунальноi власностi територiЬiноТ
громади MicTa Запорiжжя 81 канdudаmа (спuсок перемосtсцiв конкурсу dоdасmьсf .



Губiна О.О. запропонYв,Lла рекомендувати департаменту освiти iпризначити переможцiв конкурсу на посади директорiв вiдповiдних закладiвзапорiжltся, як таких, що пройrпи за конкурсом.

голосувдли (вiдкр
<<за> - _.v / аj)ИТИМ 

ГОЛОсуванням):

(проти)- 
Ц /цц-ll\(утримtlлись, - D '/ r{_lr -М i-

ВИРIШИЛИ:
Рекомендувати департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради призначити переможцiв конкурсуна посади директорiв вiдповiдних закладiв_ 

_загальнот iередньот освiти MicTa Запорiжжя та укласти з нимиcTpokoBi трудовi договори згiдно з п,4 та п.lб Положеrr"'пfr *оrкурс на посаду керiвника закладу загальнот
;:::i;,Ъ* 

"ТЪl##Ё',Ъlrвласностi 
територiаJ]ьнот .рЙ;; 

"i.ru зuпорй;,-ъ;""рдженого рiшенням

науки Запорiзькоi MicbKoT ради
загальноТ середньоi освiти MicTa

Голова KoHKypcHoi KoMiciT

Члени конкурсноТ KoMicii

О.О.Губiна

В.Прасол
Ф.Полухiн

Васильчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa
Ю.П.Штанько
А.Ю.Гузеватий
Ю.I.Юдiн
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ззсо J\ъlOз Ситенко Неля ЮрiТвна r,г ,!'"ц 4а|, w /,9 .J:3
ЗГ Ns107 Смельянова Галина BiKTopiBHa ,),

"л.ц-
о 1 lэ

знвок ль110 ,Щемченко Аркадiй Григорович 4, .r,lJ ) Z 6
вський район

ззсо ль 1 Андрiенко
Оксана Володимирiвна L ,,Fв 2 /,6 d,6

ззсо льз магльована ольга Павлiвна /. ,о'" Ч /,9 4ц гtззсо лъl5 Кириченко Оксана АнатолiiЪна о /,в 7 L А
зл J\ъ105 Закутна Iлона Олександрiвна L ll/" z /,3 2 г
звш }l!12 Губрiенко Оксана ГеннадiiЪна 0 Jrn L 1. /,g гq
зтл Баглер Iгор Олегович ?, Jr"3 /,? /,9 IзАл KoMiccapoB Вадим Олексiйович ,, JtB2 У, "/ |,t Е.|

цькии раион
ЗЗСо Ng24 Кулик Володимир Юрiйович /,г .N4ч 2 /,5
зг J\ъ45 MepKiHa AHToHiHa Леонiдiвна аl- ,rо , /,8 .р
ззсо ль49 хмiль Ганна Максимiвна /,ý J|'"6 / z7 ц. ).ззсо J\ъ9l Iваницька Тетяна BiKTopiBHa l Jr" / I 1,ý 3,5зБл лъ99 Солдатснко Ольга Василiвна /,, J/"ý 2 дззБнвк
льl06

Iванiшина олена Анатолiiвна 4 Jr,3 /,3 /,+ ц
ЗЗНВК Ns108 Кришталь

Валентина Володимирiвна
о Jr"L 1,з /,8 5,t

знвк
кГармонiя-
плюс)

Мелiкова Iрина АнатолiiЪна Jr" J /,3 2
Петiк Юлiя Олександрiвна 1 -Г,6 /,з / 3,3

шевченкiвський

//ЗЗсо Л912 коваленко оксанамиколаiъна /, Lr" t |,Ц /,! {
ЗСШФКNsl8 Молчанов

BiKTop Олександрович a Jrz l,I 9aJ '',+

,г,5



знвк j\bl9 тандура Ганна олександрiвна Z Jrъ 4 / 2 J-
цq

ЗЛ Ns34 ,Щацiнько евдокiя Григорiвна
/,г иl 4// 0//

знвк }l! 42 Могилiн
Олександр Володимирович

, Иz 4Е с J-,9
ззсо лъ53 Гринь Людмила Щмитрiвна 2 _Г,3 ./+ |,! J,лззсо }lъ55 Шевченко Вiкторiя Дмитрiвна , ,уо / |,lзнвк }lb60 власюк Свiтлана Михайлiвна Z -tl'" z /,6 |, 3' к-знвк }lьбз Щиганов

Геннадiй Володимирович
9 j/"L l,f /,! г.}

знвк }lъ64 Глезерова Луi'за Василiвна о
/?,' l /, ,| |,5ззсо м65 Чомова Свiтлана ВалерiiЪна , J{o 4 /, У, tзнвк }lъ68 Рябенко Лариса IBaHiBHa 2 /r"3 /,! |,р ,). аззсо ль77 Казанцев Антон Федорович 9 )ro 4 /д 2ЗАЛ кВибiр> Александрова

Вiкторiя Станiславiвна
,) Иl /,Ч , г,ц

зБл
кПерспектива

Самiло
коiтянтин Миколайович

с J/" q l+ 2 'Г,+
знвк
KCBiTaHoK>

KiHiHeeBa Тамара ПaB.rliBHa 4// у,, /,3 /,+ л

Голова KoнKypcнoi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii:

М,

О.О.Губiна

М.В.Прасол

В.Ф.Полухiн

Г.М.Васильчук

В.М.Захарчук

B.B.IBaHoBa

Ю.П.Штанько

А.Ю.Гузеватий

Ю.I.Юдiн

Дrour,*,э--v-v_-



!одаток
до пiдсумкового протоколу
засiдання конкурсноТ KoMicii
вiд 11.0В.2020

список переможцiв конкурсу на замiщення вакантних посаддиректорiв закладiв затальноi середньот освiти *о"уruп"rоi власностiтериторiальноi громади MicTa Запорiжжя

Прiзвище, iц дlлllJruffi
кон

панiна Свiтлана СавелiIвна

Гашенко Люд*"лiДЙiffiБ

Бурма tри"i МикЙЛ""а

Чабан Свiтлана опепiБ"дрi"ru

Бобруль Тетяна ОлексБЙ

Шапка ВЙЙр Iванович

Терновська ЛюдмЙiББнiвна

усова Тетяна Миколаiвна

Любiмова Длла ВЙЙимиЕвна

Череповська Ольii ВасЙБЙ

Баньковська ОrенаТЙ.орЬна

Яковлева Вiкторiя ОлеЙандрiвна

PiBKiH анаiБлЙ ДiБидович

Заварзiна Тамара Василiвна

Шальмiна ДоiББ МiiББiв на

Ганжа Лариса ОlrександББЙ

ман Свiтлана В'ячеславiвна

Чумаченко Андрiй Ьанович

Пархоменко tрина ВолЙЙБi"на

Киба Микола МихББович

Борисенко ЛБдмшrм;хайльна

Назва закладу

екологiчнOгo профiлю Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ
областi

З апор iз ька ]БЙ"rооБirr"- школа I-III ступенiв JФ58
зькоi MicbKoТ ради

Запорiзька загал"нБЙББ"' школа I-III ступенiв кОснова>
lрiзькоТ областiiзькоi MicbKoT ради За

Запорiзький клаиачниЙ-JЙЫ Запорiзькоi MicbKoi рад,

Запорiзька БЙ"ноосЫт"я школа I-III ступенiв J\Ъ94

Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв Np22
Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi
Запорiзька iiЙiЙБсвiтr" цкола I-rТ-Ъ;Й;Б ЛЬ29
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi

Запорiзька lБ;ьноосвiтня школа I-III ступенiв .Т\Ь69
iзькот областi

Запорiзька за.Бiнйс"iтня школа I-III-Ф;йГ-Nп7з
запорiзькоi MicbkoT ради Запорiзькот областi

Ткачова Лариса ПетрЬна



24 Крук РаТса Миколаiвна

25 Запорiзька загальноосвiтня школа I-III c.y.reHiu Nэ86
Запорiзькоi' мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi

зайченко Любов Миколатвна

26 OxpiMeHKo Олена МиколаiЪна r

27 Запорiзька спецiалiзована школа I-III стч"енiв Nr100
запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi областi

,Щоновський Сергiй Миколайович

28 Бондар Валентина Леонiдiвна

29 Запорiзький навч€tльно-виховний комплей -кЕврика>
запорiзькот MicbkoТ ради Запорiзькоi областi

селiвановська олена Михайлiвна

30 Заводський район
Запорiзький навч€lльно-виховний комплекс кБарвiнок>
ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi

Лисенко Альбiна Борисiвна

зl Бочка олена IBaHiBHa

з2 Куракова Зоя Григорiвна

JJ Булат Лариса Леонiдiвна

з4 Татарова Iрина IBaHiBHa

35 Кругла Людмила Юхимiвна

зб коваль Валентина Вячеславiвна

з,7 Бояр Катерина Станiславiвна

38 малиш олена евгенiвна

з9 Мацкуляк Юлiя BiKTopiBHa

40 IBaHoBa Олена Геннадiiвна

4| Комунарський район
запорiзька спецiалiзована школа Ль7 Запорiзькот MicbkoT
ради ЗапорiзькоТ областi

Бiлоус Костянтин Андрiйович

42 Бисько Iрина Володимирiвна

4з Запорiзький навчztльно-виховний *ом.rлейБ7OЗапорiз"*от
MicbKoT ради Запорiзькоi областi

Гiгаурi Надiя BiKTopiBHa

44 Ганюкова Катерина Степанiвна

45 Запорiзька загальноосвiтня школа I-пI сЦrпень },Г9S4
Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi

,Щорошенко Свiтлана СергiiЪна 
,

46 Запорiзька загальноосвiтня школБ-I-Iп Бчпень лгsSS
запорiзькот MicbkoT ради Запорiзькот областi

Златова Людмила IBaHiBHa

47 Запорiзька загальноосвiтня школа llП]йеrБ NrИ
ЗапорiзькоI MicbKoT ради Запорiзькоi областi

48 Запорiзька загальноосвiтня школа I-III сrчпеri" NslOЗ
Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi

Ситенко Неля ЮрiiЪна

49 Запорiзька гiмназiя м107 ЗапорiзькоТ 

'й",ю',' 
рад"

Запорiзькоi областi
емельянова Галина BiKTopiBHa

50 ,Щемченко Аркадiй Григорович

51 Олександрiвський район
Запорiзька загальноосвiтн,я школа I-III ступенiв ЛЪ1 iMeHi
т.г.шевченка Запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi областi

Андрiснко Оксана Володимирiвна

52 Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступень Jrг€
Запорiiькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi

магльована ольга Павлiвна

53 Запорiзька загальноосвiтня школа I-IП cTyneHiB lVэtS
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi

Кириченко Оксана АнатолiiЪна

54 Запорiзький лiцей J\!l05 Запорiзькоi 
'й"ко'l' 

рад,
ЗапорiзькоТ областi

Закутна Iлона Олександрiвна
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57
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58 зrчр i rlцDNпп раИОt
Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв Jф24
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60
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62
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65 uJla{JTI
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66 JJJpp
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*67

68

69

70

7l
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74
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