
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання конкурсної комісії Судилкіиської сільської ради для проведення 

коїікурсу на иіміщсння вакангної -посади директора ГІоляиської і імназії 
иіенеї івського раііону Хмельницької обласі і 

ї 
28.10,2021 року с.Судилків 

І." 
Г1ріі0'іні (іидіювідно до листка реєс грації членів конкурсної комісії): 

Голова комісії: Регула Г. А. - дирек тор С'удилківського ЛІЦЄІО; 

Заступник голови: Дячук Г.М. - директор Травлиіісіжої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів; 

секретар комісії: Васильчетіко Т.А, -депз'тат Судилківської сільської ради, член постійної 
комісії з питань фінансів, бюджету та соці лльно-
економічного розви'і'ку; 

ч:[епіі комісії: Котпкіна М.О. - деігугат ("удилківської сільської ради, член постійної 
комісії з пи тань освіти, куль тури, МОІІОДІ , фізкультури та 
спорту; 

Румак В.В. - заступник дирек'тора з навчально-виховної роботи 
('ерединецької зага.иьноосвіі ньої школи І-Ш сі упенів; 

Лндропіук ЛЛ. - депутат Суди^лківської сільської ради, член постійної 
комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-
е к І) н о м і ч І ю го ро:5 в ит]<у; 

[Идсуі'ні : 
Япковенко П.Г. -г'оловггий сгіеніаліст відділу тюзаплапового контролю 

закладів освіти та взаєліодії з особами місцевого 
самоврядуваиітя управління Державної служби якості 
0СИІ1 и у Хмельницькій області; 

Дьома В.О. - юрист-конс\'льт управління Державної служби якості 
освіти у Хмельницькій області; 

Білилі О.В. - гoлoвFп•Iп спеціаліст відділу інстнтуційного ауди ту 
у правління Державної служби якості освіти у 
ХмельниіПіКІй області 

Веьоіо: 6 (шість) членів комісії. 

і Ірис-, гня Рабчевсі>ка Катериіга Олександріїіпа- кандидат па заміщення ваісаіггної посади 
дирс д. ора ГІолянської гімназії ІІІепстівського району. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання конкурсної комісії Судилківської сільської ради для проведення 

конкурсу на :іаміщення вакантної посади директора Полянської гімназії Судилківської 
сільської ради Шепетівського району Хмельницької області 

1. Про обрання лічильної комісії для проведення ггідрахунку балів за виконання 
гесгування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та 
письмового ситуаційного завдаїнія тіа перевірку професійних компетентностей конкурсного 
відбору на посаду директора Полянської гімназії. 

Доповідає: 
Т.А.Регула, голова комісії; 

Т.А.Васильченко, секретар комісії 

2. Про п|)оведення 1 етапу конкурсного відбору на посаду директора Полянської гімназії 
П естування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) і 

Доповідає: 
Андрощук Л.І., голова лічильної комісії 

3. Про допуск кандидата на посаду директора Полянської гімназії до II етапу 
конкурсного відбору (вирішенн5[ письмового ситуаційного завдання на перевірку 
професійних компетентностей). 

Доповідає: 
Андрощук Л.І., голова лічильної комісії 

4. Про проведення III етапу конкурсного відбору на посаду директора Полянської 
гімназії (презентація перспек'іивного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та 
падання відповідей на запитангія членів комісії) 

Доповідає: Т.А.Регула, голова комісії 
5. Про визначення переможця конкурсу на посаду директора Полянської гімназії або 
визнання конкурсу таким, що не відбувся. 

Доповідає: 
JF.I.AfiTpomyK, голова лічилглюї комісії; 

.Т.А.Регула, голова комісії. 

1. СЛУХАЛИ : 
1^ег\лу Т.А.. голову конкурсної комісії, яка зазначила, іцо 28.10.2021 відбувається 
конкурсний відбір на заміщення іиікантної посади директора Полянської гімнсвії. 
2. СЛУХАЛИ : 

Регу.лу 'Г.А., голову конкурсної комісії, начальника управління освіти, яка ознайомила 
всіх членів конкурсної комісії із порядком денним засідання комісії з проведення 
конкурсного відбору па посаду директора Полянської гімназії (далі - конкурс) та 
запропонувала його затвердити. 

Зауваження та пропозиції до порядку денігого відсутЕгі. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок денггий. 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуваггиял-т): 
«за» - 6 (шість); ^ 

«ггроти»- немає; 
«утрималися» - немає. 

СЛУХАЛИ з перніого питании: 



«утрималися» -немає. 

5.СЛ^і'ХАЛИ і третього питання; 
Лидрощук Л.І. голову лічильної комісії, яка ознайомила членів комісії із кількістю 

набраних балів Рабчевської К.О. із перевірки на знання законодавства України у сфері 
зага.:и,ної середньої освіти у формі письмового тестування (відомість проведення тестування 
кандидата додається). 

В И Р П П И Л И : 
:. Затвердити відомість проведення тестування кандидата. 
2. Допустити Рабчевську Катерину Олександрівну до наступного етапу конкурсу -

вирішення ситуаційного завдання шляхом вптяіування його із конверту під час 
проведення конкурсного відбору. На виконання завдання надається не більше 20 
хвилин. Максимальна кількість балів -10. Кандидат повинен набрати не менше 5 
балів. 

Г О Л О С У В А Л И (відкритим голосуванням): 
«за» - 6 (шість); 
«проти» -ттемае; 
«утртімалиея» -немає. 

СЛ>'ХАЛИ: 
Андротцук Л.І. голову лічильної комісії, яка ознайомила членів комісії! з кількістю 

набраних батів кандидатом із вирішення ситуаційтюго завдання (відоміеті індивідуального 
оцінювання членами конкурсної комісії ситуаційного завдання кандидата додається). 
В И Р И П И Л И : 

Затвердити відомість вирішення ситуаційного завдання кандидата. 

Г О Л О С У В А Л И (відкритим голосуванням): 
«за» - 6 (шість); 
«проти» -немає; 
«утрималися» -немає. 

6. С Л У Х А Л И з четвертого пиіання: 
Тетяну Регулу, голову колтісії, яка зазначила, що тіублічна та відкрита презентація 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти здійснюється державною 
мовою та повинна містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, 
фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти 
тощо (10 хв), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо 
проведеної презеїггації в межах змісту конкурсноі'о відбору (10 хв). Максимальна кількість 
балів 10. 

Оголосила про початок III етапу конкурсного відбору та запросила Рабчевську К.О.до 
презентації перспективного плану розвт^гтку ГІолянської гімназії та надання відповідей на 
запигаштя членів конкурсної комісії. 

ВИ( І У П И Л И : 
1'абчевська Кгітерина Олександрівна на посаду директора ГІолянської гімназії. 
Члени комісії перейшли до запитань до кандидатки, 

СЛУХАЛИ: 



Тетяну Регулу, яка зазначила про необхідність обрання лічильної комісії для організації 
проведення підрахунку балів за виконання тестування на знання законодавства України у 
сфері загальної середньої освіти та письмового ситуаційного завдання на перевірку 
професійних компетентностей конкурсного відбору. 

Т.А.Регула зазначила, що на своєму засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу 
голову лічильної комісії, секретаря та самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє 
відповідну відомість та оголошує кількість набраних балів на засіданні конкурсної комісії, 
про ню й фіксується у протоколі конкурсної комісії. 

ВИС ] УПИЛИ: 
Васильченко Т.А., яка запропонувала обрати до складу лічидьної комісії: 

Андропіук Л.[., депутата Судилківської сільської ради, члена постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету га соціально-економічного розвитку; 
Копих'іну Н.О., депутата Судилківської сільської ради, члена постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту; 
Румак В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи Серединецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ супенів; 

ВИРІШИЛИ: 
Обрати лічильну комісію для організації проведення голосування з визначення переможця 
на посаду директора ПолянськоїЗОІІІ І-ІІІ ст)'пенів у складі: 

Андропіук Л.І.. депутата Суішлківської сільської ради, члена постійтюї комісії з питань 
фінансів, бюджету та соціально-екорюмічного розвитку; 
Копікіну ІТ.О., депутата Судилківської сільської ради, члена постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту; 
Румак В.В., заступника директора з навчально-виховної роботи Серединецької 

загальноосвітньої шкоіги І-ІІІ суненів; 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 
«за» - 6 (шість); 
«про ти» -немає; 
«утрималися» -немає. 

4. СЛУХАЛИ з другого питання: 
Андрощук Людмилу Іванівну, члена конкурсної комісії, яка зазначила, що І етапом 

котгк\ рсу є перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у 
формі письмотюго тестуваїшя. Тестування містить ЗО тестових завдань. 

>Ікию кандидат за результатами тестування набрав 15 і менше балів, не допускається до 
вирішетіня ситуаційноі'о завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти, ттро пго й зазначається у протоколі. Якщо 15 і більше балів, 
допускається до вирішення письмового ситуаційного завдання, яке вирішується письмово 
держаїіпою мовою не більше ЗО хвилин і оцінюється членами комісії від О до ЗО балів та за 
критері>[ми,відповідно до оцінювання. 

ВИРІШИЛИ: 
Розтючати перший етап''конкурсу та на ішкоиання письмового тестування, відповідно 

до критеріїв оцінювання конкурсу надати не більше ЗО хвилин 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 
«за» - б (шість); 
«проііі» - немає; 



Лндрощук Л.І.- голову лічильної комісії, яка ознайомила членів комісії із кількістю 
набраиих балів кандидатом із публічної презентації перспективного плану розвитку 
Полянської гімназії (відомості індивідуаігьного оцінювання членами конкурсної комісії 
ситз'ацііїного завдання кандидата додається). 
В И Р І Ш И Л И : 

Затвердити відомість проведення публічної презентації кандидата. 

Г О Л О С У В А Л И (відкритим голосуванням): 
«за» • б (піість); 
«проти» -немає; 
«утрималися» -немає. 

С Л У Х А Л И : 
Регулу Т.А., яка запропонувала перейти до відкритого голосування членами конкурсної 

комісії щодо визначення переможця конкурсу. 

Результати відкритого голосування: 
Рабчсвська Катерина Олександрівна - «за» - 6 (шість) членів комісії; 
«про І и» - немає; 
«утріі\'цшись» - немає. 

Регула Т.А. поставила питання на голосування щодо затвердження результатів 
відкритого і'олосування і визнання Рабчевської Катерини Олександрівни переможцем 
конкурсу на посаду директора Полянської гімназії та порушити клопотання перед сільським 
Ідоловою Судилківської сітгьської ради Котик Т.М. питання щодо укладення трудового 
договору (контракту) із Рабчевською К.О. 

ГО^'ЮСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 
«за» - б (шість); 
«протії» - немає; 
«утрималися» -немає. 

УХВАЛИЛИ: 
За результагами відкритого голосування членів комісії з проведення конкурсу на 

посаду директора Полянської гімназії: 
1. Затвердити результати відкритого голосування з визначення переможця конкурсу на 
посад;,' . (иректора Полянської гімна:пї 
2. За результатами конкурсу порушити клопотання перед сільським головою Судилківської 

сільської ради Котик Т.М. щодо укладення трудового договору (контракту) із 
Рабчевською Катериною Олексатщрівноіо. 

Голова, конкурсної комісії 

Заступник голови конкурсної комісії 

Секре тар конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії: 

Т.А.РЕГУЛА 

Г.М.ДЯЧУК 

Т.А.ВЛСИЛЬЧЕНКО 

Н.О.КОШКІНА 
В.В.РУМАК 
Л.І.АНДРОЩУК 


