
ПРОТОКОЛ № 1
Засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу 

на посаду керівника комунального закладу Юрківської гімназії 
Ватутінської міської ради

19.08.2021 м. В ату ті не

Присутні члени конкурсної комісії:
Голова 
конкурсної комісії: 
Секретар комісії:

ЧОРНОБАЙ Алла

ГУБАРЬКОВА
Наталія

Секретар міської ради

Головний спеціаліст відділу освіти
Ватутінської міської ради

Члени комісії: ЧОРНОВІЛ Олена Депутат міської ради
БУРБЕЛО Сергій Депутат міської ради
ВОРОНЕЖ Сергій Начальник відділу освіти
ЛЯПУН Зоя Перший заступник міського голови
БАРАБАШ Представник трудового колективу
Станіслав "Юрківська гімназія Ватутінської 

міської ради Черкаської області"
ДАЩЕНКО
Анатолій

Староста с. Юрківка

Відсутні члени

КОЦАР Оксана Завідувач Юрківського
комунального закладу дошкільної 
освіти "Горішок"

конкурсної комісії:

Порядок денний:

0

1. Про розгляд документів, поданих для участі у конкурсі на посаду 
керівника комунального закладу "Юрківська гімназія Ватутінської міської 
ради Черкаської області".

2. Про організацію проведення письмового іспиту, публічної та відкритої 
презентації державною мовою перспективного плану розвитку комунального 
закладу "Юрківська гімназія Ватутінської міської ради Черкаської області".

1. СЛУХАЛИ:
Голова конкурсної комісії Алла ЧОРНОБАЙ повідомила, що відповідно 

до рішення Ватутінської міської ради від 30.07.2021 № 12-10/VIII "Про 
оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу Юрківської 
гімназії Ватутінської міської ради Черкаської області " був оголошений конкурс 
на посаду керівника комунального закладу Юрківської гімназії Ватутінської 
міської ради Черкаської області.

Інформація про проведення конкурсу розміщена на офіційному веб-сайті 
відділу освіти Ватутінської міської ради та Ватутінської міської ради 
30.07.2021.



2

ВИСТУПИЛИ:

ГУБАРЬКОВА Наталія доповіла, що для участі в конкурсі на посаду 
керівника комунального закладу "Юрківська гімназія Ватутінської міської ради 
Черкаської області" поступило 2 заяви, зокрема, від:

МАЙДАНЮК Людмили Іванівни, 05.06.1971року народження, громадянки 
України, яка у 2019 році закінчила Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини і здобула ступінь вищої освіти магістр, 
професійну кваліфікацію Організатор дошкільної освіти та вчитель початкової 
школи. Має досвід роботи в закладах дошкільної освіти, з 2008 року працює 
на посаді вчителя - логопеда логопедичного пункту Юрківської гімназії. Має 
стаж педагогічної роботи майже ЗО років. Кандидат подав необхідні 
документи, які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 10 Положення про 
конкурс на посаду керівника комунального закладу.

ПИЛЯВСЬКОЇ Наталії Олександрівни, 08.02.1993 року народження, 
громадянки України, яка у 2015 році закінчила Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького і здобула ступінь спеціаліста за 
спеціальністю "Біологія" і здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології. Має 
майже 7 років стажу на посаді соціального педагога та 3 роки вчителя біології. 
Кандидат подав необхідні документи, які відповідають вимогам, зазначеним у 
пункті 10 Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу.

ВИРІШИЛИ:

Допустити до участі в конкурсі та вважати кандидатами на зайняття 
посади керівника комунального закладу "Юрківська гімназія Ватутінської 
міської ради Черкаської області":
МАЙДАНЮК Людмилу Іванівну
ПИЛЯВСЬКУ Наталію Олександрівну

Підсумки голосування: "за"- 9 ; "проти" - 0 ; "утримався"- 0 ;
(рішення прийнято одноголосно)

2. СЛУХАЛИ:

Алла ЧОРНОБАЙ наголосила, що з переліків, затверджених рішеннями 
Ватутінської міської ради від 25.03.2021 № 7-4/VIII зі змінами від 29.04.2021 № 
8-5/VIII, питань на перевірку знання Законів України "Про освіту", "Про повну 
загальну середню освіту" та Концепцію реалізацію державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 
2029 року, враховуючи специфіку функціональних повноважень керівника 
закладу загальної середньої освіти, сформовано та затверджено 4 пакети 
екзаменаційних питань. Два пакети, розділені на 18 блоків по 2 
екзаменаційних питання, один пакет - 5 блоків по 2 питання, один пакет - 6 
блоків по 2 питання. Теоретична частина (кожне із 8 питань оцінюється за 



п’ятибальною системою - максимальна кількість балів - 40), публічна та 
відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти - максимальна кількість балів 12.

Підсумки голосування за пропозицію : "за"- 9 ; "проти" - 0 ; "утримався"- 0

ВИРІШИЛИ:

1. Провести іспит кандидатів на зайняття посади керівника комунального 
закладу "Юрківська гімназія Ватутінської міської ради Черкаської області" 
27.08.2021 о 10.00 в сесійній залі, заслухавши публічну та відкриту презентацію 
державною мовою перспективного плану розвитку Юрківської гімназії 
Ватутінської міської ради Черкаської області".

2. Секретарю конкурсної комісії інформацію про дату, час та місце 
проведення іспиту довести до відома конкурсантів.

Підсумки голосування: "за"- 9 ; "проти" - 0 ; "утримався"- 0 ;
(рішення прийнято одноголосно)

Голова 
конкурсної комісії 
Секретар комісії

ЧОРНОБАИ Алла

ГУБАРЬКОВА Наталія

Члени комісії: ^%?#//ЯОРНОВІЛ Олена

ВОРОНЮК Сергій 
ЛЯПУН Зоя

АБАШ Станіслав
^АЩЕНКО Анатолій 
КОЦАР Оксана


