
ПРОТОКОЛ №4 
засідання конкурсної комісії Судилківської сільської ради для проведення 

конкурсу на заіУіініення вакантної посади керівника Полянської і імназії 
С.'удплківської сільської ради Шсиетівського району Хмельницької обласі і 

20.1 ф.2021року с. Судшків 

ПРИБУТНІ: 
Г'о.іоиа комісії: Регула Т.Л. 
Засгу,пник голови Дячук Г.М. 
комісії: 

її": 

секретар комісії: ІЗасильчеико ТА. 

члеіП! К О М І С І Ї : Кошкіна И. О. 

Румак В. В. 

.Андрощук Л.І. 

Янковеико П.Г. 

Дюма В. О. 

Білич О. В. 

дир'екгор Судилківського ліцею; 
директор Травлинської 
загальноосвітньої інколи 1-1ІІ 
ступенів; 
депутат Судилківської сільської 
ради, член постійної комісії з 
ниіань фіназісів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку ; 
депутат Судилківської сільської 
ради, член постійної комісії з 
питань освіти, ку;[ьтури, молоді, 
фізкультури та спорту; 
заступник директора з інавчально-
виховної роботи Серединецької 
З О Ш МИ ступенів; 
депутат Судилківської сільської 
ради, член постійїіої комісії з 
питані> фінансів, бібджету та 
соціально-економічного розвитку 
головіП'їй спеціаіпст відділу 
позапланового контролю закладів 
освіти та взаємодії з особами 
місцевого самоврядування 
управління Держав?[ої служби 
якості освіти у Хмельницькій 
об.тасті 
юрист-консу.'п-.тант ^ управління 
Державної служби якості освіти у 
Хмельниіцжій області ; 
головний слеціаліс'ґ відділу 
інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти у 
Хмельнинькій області 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1 
І. Про розгляд документів кандидаї ів на заміщення вакан іцих посад 

диреіетора Полянської гімназії та визіїачениіі д,а ги ісии гу. 



СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії - Регулу Т.А., яка проінформувала, що 
19 жовтня 2021 року закінчився термін подання документів кандидатів на 
участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Полянської 
гімназії 

і іля участі в конкурсі документи подав один кандидат на посаду 
директора Полянської гімназії: 
-Рабчевська Катерина Олександрівна- 13.1 1.1979 року народження; освіта -
вища, у 2011 році закінчила Кам'янець -Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка. Спеціальність - вчитель початкових класів. 

Після ознайомлення з документами кaндидafa, конкурсна комісія дійшла 
висновку, що подані документи відповідають встановленим вимогам. 
В И С Т У П И Л И : 
Голова конкурсної комісії - Регула 7\А., яка запропонувала: 

- допустити до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора 
Полянської гімназії Рабчевську Катерину Олександрівну та провести конкурс 
28.10.2021 року о 10.00 год. в залі засідань Судилківського СБК за адресою : 
село Судилків, вул. Героїв Майдану 65, II поверх приміщення сільської ради 

ВИРІШИЛИ: 
1 .Дог[устити до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора 
Полянської гімназії Рабчевську Катерину Олександрівну; 
2.Провести іспит: 
-на заміщення вакантної посади директора Полянської гімназії 28.10.2021 року 
о 10.00 год. в залі засідань Судилківського СБК за адресою село Судилків, вул. 
Героїв Майдану 65, II поверх приміщення сільської ради. 
3.Секретарю конкурсної комісії Васильченко Т.А. доручити 
проінформувати про дату та час проведення іспиту Рабчевську Катерину 
Олександрівну. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ»- О 
«УТРИМАЛИСЬ» -О 

Голова комісії 
Заступник голови 
комісії 
Члени комісії 

Секретар комісії 

Регула Т.А. 

Дячук Г\М. 
Янковенко П.Г. 
Дюма В.О. 
Білич О.В. 
Румак В.В. 
Кощкіна Н.О. 
Андрощук Л.І. 
Васильченко Т.А. 


