
ПРОТОКОЛ №1

24 червня 2020 року м.Вижниця 15.00 год.

Засідання конкурсної комісії на заміщення 
вакантної посади директора Мигівського НВК- 
опорного закладу Вижницької районної ради

Місце проведення -  зал засідання районної ради 

ПРИСУТНІ:

Клим Руслана Дмитрівна

Гринчук Г анна Іванівна

Голова комісії, 
депутат, секретар постійної 
комісії районної ради з питань 
власності, агропромислового комплексу, 
земельних відносин, охорони 
довкілля та надзвичайних ситуацій 
секретар комісії, головний спеціаліст 
відділу освіти Вижницької 
райдержадміністрації

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Сащук Олег Миколайович

Томнюк Олеся Степанівна

депутат районної ради, голова постійної 
комісії районної ради з питань освіти, 
охорони здоров’я, культури, молоді та 
спорту;

директор НВК «Берегометська 
гімназія» Вижницького району;

Стринадко Світлана Миколаївна

Харлашин Володимир Іванович

Писарюк Алла Василівна

Пшенична Антоніна Миколаївна

директор Коритненської ЗОШІ-ІІІ 
ступенів Вижницького району;

директор Вовчинецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів Вижницького району;

голова батьківського комітету 5 -Б  
класу Мигівського НВК-опорного 
закладу (за згодою); 
член батьківського комітету 10 -А  
класу Мигівського НВК-опорного 
закладу (за згодою);



Чорнейчук Марина Василівна член батьківського комітету 2-А 
класу Мигівського НВК-опорного 
закладу (за згодою);

Бевз Сергій Миколайович

Ткачук Валентина Георгіївна

Верченко Геннадій Борисович

вчитель фізичного виховання 
Мигівського НВК-опорного 
закладу (за згодою);

вчитель математики Мигівського 
НВК-опорного закладу (за 
згодою);
голова профкому, вчитель 
трудового навчання Мигівського 
НВК - опорного закладу

ЗАПРОШЕНІ:

Борсук Ярослав Семенович 

ВІДСУТНІ: Сащук Q.M., Писарюк A.B., Пшенична А.М

голова райкому профспілки ігоацівників 
освіти і науки (за згодою)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про розгляд заяв претендентів та поданих ними документів для участі у 
конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора Мигівського НВК -  
опорного закладу на відповідність установленим законодавством вимогам.

2. Про ухвалення способу голосування.
3. Про допущення претендентів до участі у конкурсному відборі на заміщення 

вакантної посади директора Мигівського НВК-опорного закладу.
1. Про розгляд заяв претендентів та поданих ними документів для участі у  

конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора Мигівського 
НВК-опорного закладу на відповідність установленим законодавством вимогам.

СЛУХАЛИ:
Клим Р.Д., голову конкурсної комісії, депутата Вижницької районної ради, 

яка повідомила, що відповідно до наказу відділу освіти Вижницької районної 
державної адміністрації від 01 червня 2020 року №122 «Про оголошення конкурсу 
на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти» 
оголошено конкурс на зайняття вакантної посади директора Мигівського НВК- 
опорного закладу.

Оголошення про проведення конкурсу було розміщено на офіційних веб
сайтах Вижницької районної державної адміністрації та районної ради.

Відповідно до чинного законодавства та Положення про конкурс на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Вижницького району до



претендента на посаду керівника закладу загальної середньої освіти встановлено 
наступні кваліфікаційні вимоги: «Посаду директора закладу загальної середньої 
освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє 
державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної 
роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 
психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків».

Особи, які бажали взяти участь у конкурсі, подали до конкурсної комісії такі 
документи:

• заява про участь у конкурсі;
• автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
• дві фотокартки розміром 3x4 см;
• копія паспорта громадянина України;
• копії документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста) до нього;
• копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
• копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• довідка про відсутність судимості;
• мотиваційний лист про участь у конкурсі, складений у довільній формі;
• згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних»;
• особистий листок з обліку кадрів;
• військово-обліковий документ (за наявності);
• документ, що підтверджує вільне володіння державної мови;
• довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду;
’ • перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, на посаду 

керівника якого оголошено конкурс;
• інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості

До конкурсної комісії подано документи двох осіб:
- Клапійчук Олександри Володимирівни;
- Кравчук Уляни Іванівни.

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
Клапійчук О.В. працює на посаді вчителя географії Мигівського НВК- опорного 

закладу з 1992 року, освіта - вища, педагогічний стаж - 27 років.
Кравчук У.І., працює на посаді вчителя предмету «Основ філософії» Мигівського 

НВК- опорного закладу з 2011 року, освіта - вища, педагогічний стаж - 9 років.

Подано усі документи, визначені у Положенні про конкурс на посаду 
керівника комунального закладу загальної середньої освіти Вижницького району. 
Членам конкурсної комісії надаємо можливість переглянути подані Клапійчук 
Олександрою Володимирівною та Кравчук Уляною Іванівною документи.



2. Про ухвалення способу голосування.

СЛУХАЛИ: Гринчук Г.І., секретаря конкурсної комісії, яка сказала, що для 
прийняття відповідних рішень необхідно визначитися із процедурою голосування. 
Воно може бути відкритим або таємним.

ВИСТУПИЛИ:

Харлашин В.І., який запропонував приймати рішення шляхом відкритого 
голосування.

Клим Р.Д., голова конкурсної комісії:
-Хто за те, щоб голосування проводити відкритим способом, прошу голосувати.

«За» - 9 (дев’ять)
«Проти» - 0 (нуль)
«Утримались» - 0 (нуль)

ВИРІШИЛИ:
Голосування проводити відкритим способом.

3. Про допущення претендентів до участі у  конкурсному відборі на 
заміщення вакантної посади директора Мигівського НВК- опорного закладу.

СЛУХАЛИ:
Клим Р.Д., голову конкурсної комісії, яка зазначила, що документи, подані 

Клапійчук О.В. для участі у конкурсі, відповідають вимогам.
Тому необхідно прийняти рішення щодо допущення її до участі у 

конкурсному відборі.
-Хто за те, щоб допустити Клапійчук О.В. до участі у конкурсному відборі на 

заміщення вакантної посади директора Мигівському НВК- опорного закладу, 
прошу голосувати.

«За» - 9 (дев’ять)
«Проти» - 0 (нуль)
«Утримались» - 0 (нуль)

Клим Р.Д., голову конкурсної комісії, яка зазначила, що документи, подані Кравчук 
Уляною Іванівною для участі у конкурсі, відповідають вимогам. Тому необхідно 
прийняти рішення щодо допущення її до участі у конкурсному відборі.

Хто за те, щоб допустити Кравчук У.І. до участі у конкурсному відборі на 
заміщення вакантної посади директора Мигівському НВК- опорному закладі, прошу 
голосувати.

«За» - 9 (дев’ять)

«Проти» - 0 (нуль)



«Утримались» - 0 (нуль)

УХВАЛИЛИ:
1. Допусти до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора 

Мигівського НВК- опорного закладу: Клапійчук О.В., Кравчук У.І.

2. Секретарю конкурсної комісії (Гринчук Г.І.) забезпечити оприлюднення 
даного протоколу та переліку кандидатів, допущених до участі у 
конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора 
Мигівського НВК -  опорного закладу, на офіційних веб-сайтах 
Вижницької районної державної адміністрації та районної ради у визначені 
Положенням терміни.

УХВАЛИЛИ:

Клим Руслана Дмитрівна 
Гринчук Ганна Іванівна 
Сащук Олег Миколайович 
Томнюк Олеся Степанівна 
Стринадко Світлана Миколаїв: 
Харлашин Володимир Іванови 
.Писарюк Алла Василівна 
Пшенична Антоніна М иколаївна^ 
Чорнейчук Марина Василівна 
Бевз Сергій Миколайович 
Верченко Г еннадій Борисови 
Ткачук Валентина Георгіївна


