
Протокол № 1 

Засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на 
заміщення вакантної посади керівника КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Музиківської сільської ради Білозерського району 

Херсонської області 

 
27.07.2020 р                                                                                        с.Східне 
 
Присутні: 
Голова комісії – Погрібна Л.С. 
Секретар комісії – Насонова Ж.Ж. 
Члени комісії: 
Сальнікова Ю.В. 
Безпальченко С.М.  
Лебідь О.І. 
Позняк С.В. 
Лисенко Т.В. 
Педченко І.В. 
 

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

затверджено Положення про конкурс на керівника закладу загальної  середньої 
освіти Музиківської сільської ради 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 директора Східненської ЗОШ. А також довела до 
відома, що розпорядження про оголошення конкурсу на директора КЗ 
«Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білозерського району 
Херсонської області» від 09 червня 2020 року № 31-к/тр було розміщено на 
сайті Музиківської сільської ради 
https://muzykivskaotg.gov.ua/news/konkurshidenska  , в газеті «Придніпровська 
зірка» та на сайті Східненської ЗОШ  https://shidnenska.e-
schools.info/news/135035 . 

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:  
- Скиби Надії Вікторівни, вчитель біології та хімії Східненської школи; 
- Осадчук Ірини Віталіївни, доцент кафедри менеджменту організацій;  



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

ВИСТУПИЛИ: Лебідь.О.І. та Позняк С.В. 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 «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Музиківської сільської ради 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 Скибу Н.В. та Осадчук І.В. 

Голосували:  
«за» 8 (вісім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  
Допустити Скибу Надію Вікторівну та Осадчук Ірину Віталіївну 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» 0 (нуль) осіб, «проти» 8 (вісім) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Голосували «за таємне» визначення переможця:  
«за» 8 (вісім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: обрання переможця конкурсу проводити шляхом таємного 

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

часом проведення письмового тестування 28 липня 2020 року та усної 
презентації Перспективних планів розвитку закладу 31 липня 2020 року. 

ВИСТУПИЛА:  Педченко І.В., яка запропонувала перший етап конкурсу 
проводити о 9.00 28 липня 2020 року, та другий етап о 9.00 31 липня 2020 року. 

Голосували:  
«за» 8 (вісім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: призначити перший етап конкурсу на 9.00 (28 липня 2020 

року), а проведення другого етапу о 9.00 (31 липня 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 (28 та 31 липня 
2020 року) не відкладаючи прийняття рішень на наступні дні.  

Голосували:  
«за» 8 (вісім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: призначити дату та час наступного засідання на  28 липня 

2020 року та 31 липня 2020 року після завершення письмового іспиту та 
публічної презентації перспективних планів розвитку. 
 

 

 

Голова комісії                                                         Л.С. Погрібна 

 

Секретар комісії                                                      Ж.Ж. Насонова 

 

Члени комісії: 

Сальнікова Ю.В.           ___________________________________ 
 
Безпальченко С.М.       ___________________________________ 
 
Лебідь О.І.                     ___________________________________ 
 
Позняк С.В.                   ___________________________________ 
 
Лисенко Т.В.                 ___________________________________ 
 
Педченко І.В.                ___________________________________ 
 

 

 


