
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської
області

м. Ромни
Дата: 31.10.2019 Час: 09:00

ПРИСУТНІ:

Голова конкурсної комісії: Івницька І.О. - начальник відділу освіти
Секретар комісії: Федько С.В. - директор Роменської загальноосвітньої школи І-І1І ступенів № 7 

Присутні члени конкурсної комісії:
Максьома Аліна Борисівна - вчитель музики, образотворчого мистецтва Роменської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8;
Яцура Руслан Вячеславович - вчитель історії, трудового навчання Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 8;
Кружило Ірина Миколаївна - член батьківського самоврядування Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 8;
Цюпка Тетяна Іванівна - член батьківського самоврядування Роменської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів № 8;
Півнюк Михайло Вікторович - депутат міської ради.

Відсутні:
Мальцева Г.М. - завідувач методичним кабінетом відділу освіти, заступник голови конкурсної 
комісії, заступник голови конкурсної комісії
Журенко О.В. - головний спеціаліст відділу освіти, секретар комісії;
Головач Ірина Володимирівна - депутат міської ради.

Порядок денний:
1. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам на 

заміщення вакантної посади директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 
Роменської міської ради Сумської області.

І Слухали:

Голова комісії, начальник відділу освіти Івницька І.О. повідомила, що відповідно до 
Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Роменської міської 
ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 24.10.2018 (далі -  Положення), рішенням сесії 
міської ради від 25.09.2019 «Про оголошення конкурсу на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти Роменської міської ради» 26.09.2019 на офіційному веб-сайті міської ради, відділу 
освіти та 30LU № 8 було розміщено оголошення на заміщення вакантної посади директора 
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області.

Рішенням сесії сьомого скликання від 23.10.2019 «Про створення конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Роменської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області» затверджено склад конкурсної комісії. 
У зв’язку з відсутністю секретаря комісії Журенко О.В., головного спеціаліста відділу освіти, 
запропонували визначити секретарем комісії, на час відсутності Журенко О.В., - Федько С.В. 
директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7.

На час засідання конкурсна комісія є повноважною.

Відповідно до пункту 3 Положення керівником закладу загальної середньої освіти може бути 
особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та



стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 
психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє 
державною мовою.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі становив ЗО календарних 
днів з дня оприлюднення оголошення - по 28.10.2019 включно.

24.10.2019 до відділу освіти подано від Шкіля Сергія Олександровича, претендента на 
заміщення вакантної посади заяву про участь у конкурсі та пакет документів, 28.10.2019 надано 
заяву про долучення копії документів.

25.10.2019 до відділу освіти подано від Двигун Анни Володимирівни, претендента на 
заміщення вакантної посади заяву про участь у конкурсі та пакет документів, 30.10.2019 надано 
заяву про долучення копії документів.

28.10.2019 до відділу освіти подано від Прокопенко Тетяни Іванівни, претендента на 
заміщення вакантної посади заяву про участь у конкурсі та пакет документів.

Відповідно до пункту 19 Положення конкурсна комісія:

1) перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

2) приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, 
необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після 
завершення строку їх подання;

3) оприлюднює на офіційному веб-сайті відділу освіти виконавчого комітету Роменської 
міської ради Сумської області перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі .

Відповідно до пункту 17 Положення особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у 
відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

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

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної 
діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) дві фотокартки розміром 4x6 см;

7) довідку про відсутність судимості;

8) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

9) перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні 
якості.

Шкіль Сергій Олександрович, претендент на заміщення вакантної посади директора ЗОНІ 
№ 8 документи подав вчасно, а саме:

1) заява про участь у конкурсі

2) згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних»;

3) автобіографія;



3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту: диплом спеціаліста;

5) копія трудової книжки що підтверджує стаж педагогічної роботи (станом на 24.10.2019 -  
16 р. 11 міс.);

6) дві фотокартки розміром 4x6 см;

7) довідка про відсутність судимості;

8) мотиваційний лист;

9) перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Додатково подано: атестаційний лист, свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Подані претендентом Шкіль С.О. документи відповідають встановленим вимогам.

Двигун Анна Володимирівна, претендент на заміщення вакантної посади директора ЗОНІ № 8 
подала наступні документи, а саме:

2) заява про участь у конкурсі

2) згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»;

3) резюме;

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту: диплом спеціаліста;

5) копія трудової книжки що підтверджує стаж педагогічної роботи (станом на 25.10.2019 -  8 
р. 01 міс.);

6) дві фотокартки розміром 4x6 см;

7) мотиваційний лист;

8) перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Додатково подано: копія атестаційного листу, свідоцтво про підвищення кваліфікації, копії 
сертифікатів на проходження тренінгів, онлайн курсів.

Претендентом Двигун А.В довідку про відсутніст ь судимості подала 30.10.2019 після 
завершення строку подання документів.

Подані претендентом Двигун A.B. документи не відповідають встановленим вимогам.

Прокопенко Тетяна Іванівна, претендент на заміщення вакантної посади директора ЗОШ № 8 
документи подала вчасно, а саме:

3) заява про участь у конкурсі

2) згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»;

3) резюме;

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту: диплом спеціаліста, диплом магістра;

5) копія трудової книжки що підтверджує стаж педагогічної роботи (станом на 28.10.2019 -  
23 р. 04 міс,);

6) дві фотокартки розміром 4x6 см;

7) довідка про відсутність судимості;



8) мотиваційний лист;

9) перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Подані претендентом Прокопенко Т.І. документи відповідають встановленим вимогам.

II Ухвалили:

1. Визначити секретарем комісії, на час відсутності Журенко О.В., - Федько С.В. директора 
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7.

2. Допустити претендентів Шкіль Сергія Олександровича та Прокопенко Тетяну Іванівну до 
участі у конкурсі.

3. Двигун Анна Володимирівна не допускається до участі у конкурсі, як така що подала не 
всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства.

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до 
участі у конкурсному відборі.

5. Відділу освіти 05.11.2019 організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів, 
допущених до участі у конкурсі із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом 
та представниками батьківського самоврядування.

6. Провести 13.11.2019 о 10:00 письмовий іспит та презентацію перспективного плану 
розвитку Роменської 30L1IІ-ІІ ступенів № 8.

7. Секретарю комісії повідомити претендентів про прийняте рішення.
Проголосували:

Кількість голосів, що беруть участь у  голосуванні: 7 

№
П різвищ е, ім'я по батькові

Івницька Ірина Олексіївна 

Федько Світлана Василівна
3 Максьома Аліна Борисівна

4 [Яцура Руслан Вячеславович

5 Кружило Ірина Миколаївна

6 Цюпка Тетяна Іванівна

Півнюк Михайло Вікторович

«ЗА» проголосувало: осіб.

«ПРОТИ» проголосувало: 0_ осіб 

«УТРИМАЛИСЯ»: 0  осіб

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО,

Голова комісії:

Секретар комісії С.В.Федько


