
Протокол № 2 

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

Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області 

 
12.06.2020 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. 
Шишак О.О. 
Лукічов С.М. 
 
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Ознайомлення з регламентом роботи та проведення презентацій 
перспективних планів розвитку закладу освіти кандидатів на посаду. 

2. Визначення переможця конкурсу. 
 
І. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка доповіла, що сьогодні (12 

червня 2020 року) другий і вирішальний етап конкурсу на заміщення вакантної 
посади керівника КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради 
Білозерського району Херсонської області, до участі у якому допущено двох 
кандидатів: 

- Остапович Юлію Павлівну; 
- Славича Василя Васильовича. 
Презентація не повинна перевищувати 10 хвилин, бути лаконічною і 

простою. Після презентації кандидат надає відповіді на запитання членів 
конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 

Ознайомившись з усіма презентаціями перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти всіх кандидатів, конкурсна комісія проводить 
голосування та приймає рішення про визначення переможця конкурсу. 

Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення 
конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, 
що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника. 

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу 
засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий 
трудовий договір (контракт). 

Далі, Погрібна Л.С. запросила кандидатів підійти до кафедри та шляхом 
жеребкування визначити, хто доповідатиме перший. Отже, за результатами 



жеребкування – першою розпочинатиме свою доповідь Остапович Ю.П. , другим 
– Славич В.В. 

Остапович Юлія Павлівна розпочала свою презентацію. 
Публічна та відкрита презентація перспективного плану здійснювалась 

згідно із затвердженим у Положенні порядком. Після перегляду презентації 
Остапович Ю.П. відповіла на питання членів комісії. 

Погрібна Л.С. проінформувала про закінчення виступу та запросила 
доповідати наступного кандидата – Славича В.В. 

Славич Василь Васильович розпочав свою презентацію. 
Публічна та відкрита презентація перспективного плану здійснювалась 

згідно із затвердженим у Положенні порядком. Після перегляду презентації 
Славич В.В. відповів на питання членів комісії. 

Погрібна Л.С. проінформувала про закінчення виступу, попросила 
запрошених і гостей залишити залу засідань для прийняття комісією остаточного 
рішення  та запросила конкурсну комісію до круглого столу. 

 
ВИРІШИЛИ: 
Перейти до процедури визначення переможця. 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що обидва 

кандидати виявилися дуже сильними та презентували достойні високої оцінки 
плани перспективного розвитку. Та зазначила, що конкуренція породжує 
прекрасних керівників, не дає розслаблятися в роботі та є гарним стимулом до 
підвищення рівня знань і навичок. Та запропонувала роздати бюлетні. 

Члени конкурсної комісії приступили до обрання переможця шляхом 
таємного голосування. 

Сальніковій Ю.В. доручили підрахувати голоси.  
ВИСТУПИЛА: Сальнікова Ю.В., яка озвучила, що голоси розподілились 

наступним чином: 
Остапович Ю.П. – 0 (нуль) голосів 
Славич В.В. – 8 (вісім) голосів. 
Рішення прийняте одноголосно. 

 СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що на підставі 

поданих документів, результатів письмового іспиту на знання законодавства 
України, результатів вирішення ситуаційного завдання , перегляду презентацій,  
надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної 
презентації, визнати переможцем конкурсу  на заміщення вакантної посади 
керівника КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області  Славича Василя Васильовича. 

 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати Славича Василя Васильовича призначити на посаду керівника 

КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області, як такого, що пройшов за конкурсом, та укласти з ним 
строковий трудовий договір, терміном на 6 років.  



 

Голова комісії                                                         Л.С. Погрібна 

 

Секретар комісії                                                      Ж.Ж. Насонова 

 

Члени комісії: 

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


