
Протокол № 1 

Засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на 
заміщення вакантної посади керівника КЗ «Музиківський ліцей» 

Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області 

 
02.06.2020 р                                                                                        с.Музиківка 
 
Присутні: 
Голова комісії – Погрібна Л.С. 
Секретар комісії – Насонова Ж.Ж. 
Члени комісії: 
Сальнікова Ю.В. 
Клок С.Д.  
Петрова Н.М. 
Лісна Л.М. 
Лукічов С.М. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Секретаря конкурсної комісії Насонову Ж.Ж., яка повідомила, що 

затверджено Положення про конкурс на керівника КЗ «Музиківський ліцей» 
Білозерського району Херсонської області затвердженим рішенням сесії від 
30.04.2020 року № 848 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ck9xwc5dx10fp0763rxpsie5v  зі змінами 
від 28.05.2020 року №890 
https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/ckaxzza2k6kem0763npf2a0kd    що 
розроблено на підставі законів та інших нормативно-правових документів та  
ознайомила членів конкурсної комісії з порядком проведення конкурсу на 
заміщення вакантної посади керівника КЗ «Музиківський ліцей» Білозерського 
району Херсонської області. А також довела до відома, що розпорядження про 
оголошення конкурсу на керівника КЗ «Музиківський ліцей» від 30 квітня 2020 
року № 15-к/тр було розміщено на сайті Музиківської сільської ради 
https://muzykivskaotg.gov.ua/news/provedennya-konkursu-na-zanyattya-vakantnoi-
posadi , в газеті «Придніпровська зірка» та на сайті Білозерка.Інфо 
https://bilozerka.info/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-
vakantno%d1%97-posadi-kerivnika-kz-muzikivskij-licej-muzikivsko%d1%97-
silsko%d1%97-radi-bilozerskogo-rajonu-xersonsko%d1%97-oblasti/ . 

ВИРІШИЛИ: 
Інформацію взяти до уваги 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що для участі в 

конкурсі надійшли заяви від двох осіб:  
- Славича Василя Васильовича, діючого керівника КЗ «Музиківський ліцей» 

(договір з яким завершується 01 липня 2020 року); 
- Остапович Юлії Павлівни, вчителя історії КЗ «Музиківський ліцей 



 та запропонувала розглянути документи кандидатів, надані для участі в 
конкурсі. 

ВИСТУПИЛИ: Лукічов С.С. та Клок С.Д., які доповіли, що документи, 
подані до комісії від обох кандидатів, оформлені належним чином, відповідно 
до оприлюдненого оголошення та в установленому порядку. 

СЛУХАЛИ:  
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., про ухвалення рішення про допуск 

або відмову допуску осіб, які претендують на участь конкурсі на заміщення 
посади керівника КЗ «Музиківський ліцей» Білозерського району Херсонської 
області, а саме - у першому етапі конкурсу (письмовому іспиті шляхом 
проходження тестування та письмового вирішення ситуаційного завдання). 
Погрібна Л.С. запропонувала проголосувати про допуск до конкурсу 
Славича В.В. та Остапович Ю.П. 

Голосували:  
«за» 7 (сім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  
Допустити Славича Василя Васильовича та Остапович Юлію Павлівну до 

участі у конкурсі. 
ІІІ. СЛУХАЛИ : 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка зазначила, обрання переможця 

конкурсу може проводитись як відкритим так і таємним голосуванням і 
запропонувала комісії визначитись з тим, яким саме шляхом буде обраний 
переможець. 

Голосували «за відкрите» визначення переможця:  
«за» 3 (три) особи, «проти» 4 (чотири) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Голосували «за таємне» визначення переможця:  
«за» 4 (чотири) особи, «проти» 3 (три) особи, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте з перевагою в один голос. 
ВИРІШИЛИ: обрання переможця конкурсу проводити шляхом таємного 

голосування. 
ІV. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка запропонувала визначитись з 

часом проведення письмового тестування 10 червня 2020 року та усної 
презентації Перспективних планів розвитку закладу 12 червня 2020 року. 

ВИСТУПИЛА:  Сальнікова Ю.В., яка запропонувала перший етап конкурсу 
проводити о 9.00 10 червня 2020 року, а другий етап о 13.00 12 червня 2020 
року. 

Голосували:  
«за» 7 (сім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: призначити перший етап конкурсу на 9.00 (10 червня 2020 

року), а проведення другого етапу о 13.00 (12 червня 2020 року). 
V. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., про  визначення дати та часу 

проведення наступного засідання конкурсної комісії та запропонувала зробити 



це вже за підсумками завершення першого та другого етапу (10 та 12 червня 
2020 року) не відкладаючи прийняття рішень на наступні дні.  

Голосували:  
«за» 7 (сім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: призначити дату та час наступного засідання на  10 червня 

2020 року та 12 червня 2020 року після завершення письмового іспиту та 
публічної презентації перспективних планів розвитку. 

VІ. СЛУХАЛИ: 
Секретаря конкурсної комісії Насонову Ж.Ж.,  про  те, що надійшло усне 

прохання Славича В.В. дозволити його дружині надавати йому допомогу у 
технічному супроводі під час публічної презентації перспективного плану 
розвитку закладу.  

Голосували:  
«за» 7 (сім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  
Дозволити обом кандидатам самостійно обирати особу, для допомоги під час 

проведення презентацій.  
 

 

 

Голова комісії                                                         Л.С. Погрібна 

 

Секретар комісії                                                      Ж.Ж. Насонова 

 

Члени комісії: 

Сальнікова Ю.В.           ___________________________________ 
 
Клок С.Д.                       ___________________________________ 
 
Петрова Н.М.                ___________________________________ 
 
Лісна Л.М.                     ___________________________________ 
 
Лукічов С.М.                 ___________________________________ 


