
П Р О Т О К О Л №  
засідання конкурсної комісії з проведення кеш 

комунального закладу «Мізоцька спеціал ьна
Рівненської обласної рі да

28.12.2020

Місце проведення: м.Рівне, майдан Просвіти, 1, каб ;01

Конкурсна комісія створена розпор 
від 27 листопада 2020 року №132 «Про пров 
комунального закладу «Мізоцька спеціальні 
обласної ради та затвердження складу конкур 
2020 року №147.
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На засіданні присутні члени конкурсної комісії:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна -  голова 
-  секретар, Щербачук Віктор Миколайович, Код 
Сидорук Святослав Миколайович, Ярмошевим Алла!

На засіданні конкурсної комісії присутні праці 
обласної ради, кандидат на посаду директора комуні 
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської о6 л )е.с: 
Віталіївна.

Засідання конкурсної комісії вела голова коміо ї 
Кирилівна.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну -  
затвердити порядок денний засідання комісії

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії:

Порядок денний:
1. Підведення підсумків конкурсу на поф 

«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Р
2. Визначення переможця конкурсу на посаду 

«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 
голові Рівненської обласної ради відповідногЬ

Голосували:
“За ”- б  чол., “проти ” - 0  чол., “утримались 
Рішення прийняте.

Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ

ацу1. Підведення підсумків конкурсу на посаду д 
«Мізоцька спеціальна школа Н І  ступенів» Рівненської

комісії, яка прфіфорЦувала, що
Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлацу Кирилівну -  голову
відбувся конкурс на посаду директора комунальної^ закладу «Мізоцька спеціальна 
школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

На участь в конкурсі надійшли заяви від чотирьох осіб і Козак Ради Сергіївни, 
Киричук Оксани Василівни, Прокопчук Світлани Леонідівни, Ткачук Валентини 
Віталіївни, за результатами розгляду поданих док>ментів, вказаних осіб було 
визнано кандидатами та допущено до участі у конку зс

Зазначених кандидатів було запрошено для
ступенів»закладом «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ 

його трудовим колективом та представниками 
закладу.

Богатирчук-Кривко Світлану Кирилічну зазначила, і)цо двоє з кандидатів, 
Прокопчук С.Л. та Киричук О.В. не з’явились на 
від третього кандидата Козак Р.С. надійшла заяви 
брати участь у конкурсному відборі на заміщення й
закладу «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

На попередньому засіданні конкурсної комісії булф проведено письмове 
тестування кандидата на знання законодавства у сфері загальної Передньої освіти, 
зокрема Закону України «Про повну загальну середню офвіту», Закону України 
«Про освіту» та інших нормативно-правових актів 
освіти та здійснена перевірка професійних 
вирішення ситуаційного завдання. Також комісіє^) 
кандидата Ткачук В.В. перспективного плану 
«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рі

ире:

.чукЗа результатами письмового тестуванні Тка 
З бали, за результатами вирішення ситуаційного 
перспективного плану розвитку комунальною закладу 
І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради 6 балів 
Ткачук Валентиною Віталіївною становить 11 балів

Вирішили:
Взяти до відома інформацію про те, що за резу. 
Ткачук Валентина Віталіївна набрала 3 бал 
ситуаційного завдання 2 бали, за презентацію 
комунального закладу «Мізоцька спеціальна щіф 
обласної ради 6 балів. Загальна сума фалів, 
Віталіївною становить 11 балів.

Голосували:
“З а ”- 6  чол., “прот и"-  0 чол., “утримались

данного
ктора комунального закладу 

обласної ради.

Рівненської обласної ради, 
затьківського самоврядування

сьогоднішнє засідання комісії, а 
від 28.12.2020 про відмову її 

осади директора комунального

у сфері загальної середньої 
компетентностей шляхом письмового 

було Заслухано презентацію 
розпитку комунального закладу 

вненсько'і обласної ради.
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Валентина Віталіївна набрала 
завдання !2 балд, за презентацію 

«Мізоцька спеціальна школа 
Загальна сума балів, набраних

татами письмового тестування 
за результатами вирішення 

пективного плану розвитку 
І-ІІ | ступенів» Рівненської 

раних Ткачук Валентиноюпаї



Рішення прийняте.

2. Визначення переможця конкурсу на посаду директора 
«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обл 
голові Рівненської обласної ради відповідного Праго коду.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну 
визнати переможцем конкурсу на посаду 
«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів^ 
Валентину Віталіївну.

Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівр 
Положення про конкурс, протягом трьох 
рішення про визначення переможця кон 
Рівненської обласної ради відповідний пр 
конкурсу. Голова Рівненської обласної 
посаду та укладає з ним строковий трудовий 
законодавством порядку.
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Вирішили:
1. Визначити переможцем конкурсу на посаду дир 
«Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів»- Р івні 
Валентину Віталіївну.
2. Взяти до відома, що присутня Ткачук Валентина Віталіївна особисто 
проінформована про прийняття цього рішення.
3. Надати голові Рівненської обласної ради протоко^ щодо визначення переможця 
конкурсу.
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з дня оприлюднення 
комісія Надає голові 

визначенні переможця

Голосуємо: “За” -  6 чол., “Проти” -  0 чол., “УтрималОс 
Рішення прийняте
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