
ПРОТОКОЛ № 01
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора 

Дублянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснокутської районної 
ради Харківської області

смт Краснокутськ «12 » л юто го 2 019 року

Засідання розпочалося о год. хв. 
Засідання закінчилося об у_ год. /ухв.

По списку - 16 чол.
Присутні - /6 чол. (реєстрація додається).
Відсутні - ' чол.
Засідання конкурсної комісії є правоможним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання голови конкурсної комісії.
2. Про визначення способу голосування.
3. Про зберігання та оприлюднення відеозагіису засідання конкурсної 

комісії.
4. Про результати перевірки документів, поданих кандидатами па посаду 

керівника закладу загальної. середньої освіти, на відповідність 
установленим законодавством вимогам.

5. Про затвердження переліку кандидатів, яких допущено до участі у 
конкурсному відборі, та надання його для оприлюднення на сайті 
відділу освіти районної державної адміністрації.

6. Про складання тестових питань та ситуаційних завдань.
7. Про визначення дати, часу та місця проведення конкурсних 

випробувань.

1. СЛУХАЛИ:
члена

конкурсної комісії, який(а) запропонував(ла) обрати головою конкурсної 
комісії /З

____________________ у_____________________________________ , члена
конкурсної комісії, який(а) запропонував(ла) обрати головою конкурсної 
комісії___________________ 2Z____________________________________________•

ВИСТУПИЛИ:
______________________________ —-______________________ , член конкурсної
комісії, відзначив(ла), що_____— _____ _____ _____ __________________
має хороші організаторські здібності і позитивні риси, виразивши упевненість, 
що він (вона) впорається з важливою місією керівництва та з покладанням на 
нього (неї) обов'язків голови конкурсної комісії і запропонував (ла) затвердити 
кандидатуру.
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ВИРІШИЛИ:
Обрати головою конкурсної комісії

Голосували «за» -{у чол., «проти» -_ чол., «утримались» - Р чол.

2. СЛУХАЛИ:
__________£> _________________________ , голову

конкурсної комісії, якища) Зсшропонував(ла) визначити спосіб голосування:
- відкрите (шляхом піднімання рук),
- таємне (за допомогою бюлетенів).

ВИРІШИЛИ:
Визначити відкришиш таємний спосіб голосування.

Голосували «за» - $мчол., «проти» - п чол., «утримались» - О чол.

3. СЛУХАЛИ:
______________ УуЛрДу РУР________________  _______ , голову

конкурсної комісії, який(а) запропонував(ла) відділу освіти районної 
державної адміністрації забезпечити зберігання відеозапису засідання 
конкурсної комісії та надавати його для ознайомлення за запитом.

ВИРІШИЛИ:
Доручити відділу освіти районної державної, адміністрації забезпечити 
зберігання відеозапису засідання конкурсної комісії та надавати його для. 
ознайомлення за запитом.

Голосували «за» - /5 чол., «проти» - £> чол., «утримались» - О чол.

4. СЛУХАЛИ:
'гбД______________ , ГОЛОВу

конкурсної комісії, йкий(/а) ознайомив(ла) з результатами перевірки 
документів, поданих кандидатами на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти, н а вудпо бідність установленим зако 11 одавством вимогам:

№ ПІП Відповідність 
документів вимогам

1 Іванія Ірина Григорівна відповідають

ВИРІШИЛИ:
Результати перевірки документів, поданих кандидатами на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти, на відповідність установленим 
законодавством вимогам взяти до відома.

Голосували «за» - /Д чол., «проти» - С^чол. , «утримались» - О чол.



5. СЛУХАЛИ:

оз

Г«Гг/лНр 63. , голову
конкурсної комісії, який(а> ознайомив(ла) членів комісії з переліком 
кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі:______________
№ ПІП

1 Іванія Ірина Григорівна

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному 
відборі, та надати його для оприлюднення на сайті відділу освіти районної 
державної адміністрації.

Голосували «за» - чол., «проти» - 0 чол., «утримались» - ~ ' чол.

6. СЛУХАЛИ:
____________________ , голову

конкурсної комісії, який(а) за^начив(ла), що для проведення І і II етанів 
конкурсу потрібно здійснити підбір тестових питань та ситуаційних завдань, 
їх зразки визначені додатками 1 та 2 Положення про конкурс.

Перше завдання включає 20 тестових питань, які обираються для 
кожного учасника тестування із загального переліку питань.

Друге завдання містить 1 ситуаційне завдання, яке обирається із 15-ти 
запропонованих конкурсною комісією.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити переліки тестових питань і ситуаційних завдань на конкурсний 
відбір та надати їх для. оприлюднення на сайті відділу освіти районної 
державної адм ін істра 1/ ії.

Голосували «за» чол., «проти» - ї чол., «утримались» - (/ чол.

7. СЛУХАЛИ: . /Ілл ■
_____________ мїм______________________________________ , голову

конкурсної комісії, який(а/зазітачив(ла), що погрібно визначити дату, час та 
місце проведення конкурсних випробувань, запропонувавши провести 
конкурсні випробування 18 лютого 2019 року у приміщенні Краснокутської 
гімназії о 09-00.

ВИРІШИЛИ:
Провести конкурсні випробування 18 лютого 2019 року у приміщенні 

Краснокутської гімназії о 09-00, про що невідкладно повідомити кандидатам 
засобом зв ’язку, зазначеним в автобіографії/резюме.

Голосували «за» - чол., «проти» - ^чол., «утримались» -а чол.
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конкурсної комісії закритим.
Оскільки порядок,-денний вичерпано, голова оголосив(ла) засідання 

сії закриті

Z
Голова комісії:

(П.І.Б.)

йіЬЯ/ J
(підпис)

(П.І.Б.)
Z___  _ С .L

/ (підрис) 
Члени комісії:

гОУ'//

JJL
, ЧП.І.Б.) л

' А В

, (П.І.К) .


