
ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу 

на посаду керівника ЗЗСО Самгородоцької сільської ради Вінницької області

с.Самгородок 31.05.2021р.

ПРИСУТНІ (5 осіб):
Голова комісії - Марковський Олександр Сергійович, заступник голови 
Самгородоцької сільської ради.

Заступник голови комісії - Бабкіна Ольга Олександрівна, експерт у сфері 
загальної середньої освіти.

Члени комісії:
і

Тупчій Ольга Іванівна -  голова профспілки Самгородоцької СОППОНУ; 
Лопушан Василь Борисович -  депутат Самгородоцької сільської ради; 
Секретар -  Черешнюк Світлана Михайлівна -  депутат Самгородоцької 
сільської ради.

ВІДСУТНІ (1 особа): представник Державної служби якості освіти.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд заяв претендентів для участі у конкурсі на посаду 

керівника ЗЗСО Самгородоцької сільської ради Вінницької області та 
поданих ними документів на відповідність установленим законодавством 
вимогам.

2. Про прийняття рішення про допущення та/або недопущення 
претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду керівника ЗЗСО 
Самгородоцької сільської ради Вінницької області.

1.СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Марковського О.С., який
ознайомив присутніх з порядком проведення конкурсу на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти, назвав перелік документів, 
необхідних для участі у конкурсі.

Повідомив, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі 
на посаду керівника та подали на розгляд конкурсної комісії заяву та пакет 
документів наступні претенденти:

Івчук Ірина Яківна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Вівсяницького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»;



- Лановик Лариса Ярославівна, директор Миколаївського ЗНВК 1-ІЙ ст. 
«Школа-дитячий садок» ім.Василя Земляка;
- Сайко Анатолій Дмитрович, директор Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок»;
- Трофимчук Галина Володимирівна, директор Вівсяницького ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок»;
- Яремчук Микола Петрович, директор Зозулинецького ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок».

ВИСТУПИЛИ:
1. Заступник голови конкурсної комісії Бабкіна О.О., яка зачитала 
мотиваційні листи усіх претендентів на посаду директора.

УХВАЛИЛИ:
1. Документи, подані претендентами на участь у конкурсі, відповідають 

умовам конкурсу та оформлені згідно з чинним законодавством.

Ухвалу прийнято одноголосно.
*

2. СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Марковського О.С. про допуск 
претедентів до участі в конкурсі на посаду керівника ЗЗСО Самгородоцької 
сільської ради Вінницької області, який повідомив, що всі претенденти 
подали заяви вчасно. Документи (відповідно до п.9 Положення про конкурс 
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 
Самгородоцької сільської ради) відповідають установленим вимогам.

УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до участі в конкурсі на посаду керівника ЗЗСО 

Самгородоцької сільської ради наступних претендентів:
Івчук Ірину Яківну, заступника директора з навчально-виховної роботи 

Вівсяницького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»;
- Сайка Анатолія Дмитровича, директора Йосипівського ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок»;
- Лановик Ларису Ярославівну, директора Миколаївського ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок» ім.Василя Земляка;
- Трофимчук Галину Володимирівну, директора Вівсяницького ЗНВК І-ІІІ 
ст. «Школа-дитячий садок»;
- Яремчука Миколу Петрович, директор Зозулинецького ЗНВК І-ІІІ ст. 
«Школа-дитячий садок».

2. Секретарю конкурсної комісії результати розгляду невідкладно 
повідомити кандидатам електронною поштою або телефоном.



3. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися Законом України «Про 
повну загальну середню освіту» від 16.01.2020р. №463-ІХ, Положенням про 
конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 
освіти Самгородоцької сільської ради, затвердженого рішенням сесії 
Самгородоцької сільської ради від 30.04.2021 №272/9-8.

Ухвалу прийнято одноголосно

Секретар

Голова комісії

Члени комісії:




