ПРОТО К ОЛ №
засідання конкур сиої комісії з провед ення конкурсу на посаду директора
комунальногс закладу «Мізоцька спеціальна школ а І-П Ступенів»
Рівненської Об.ласної ради
22 грудня 2020 рс ю

м. Рійне

Місце п ровед ен а м. 'Ріівне, майдан Просвіти, 1, каб 311
Конкурсна комі ія створена розпоряджендям ф лови обласної ради
від 27 листопада 2020 року №132 «Про п[роведення кон
су на посаду директора
комунального закладу «Мізоцька спеці £дьна шкрда
ступенів» Рівненської
обласної ради та затреірдження складу кон куреної к омісії», зі змінами від 17 грудня
2020 року X®147.
На засіданні прис:утні члени конкурсної комісії:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилів»а, Щерб ачук
Ярмошевим Алла ЄЙфнівна, Ковальчук Ма рія Ю ріїв»&

Віктор

Миколайович,

Відсутні: Сидорук Св ятослав Миколайови ч, Коржевський Петро Миколайович.
]сур виконавчого апарату
На засіданні к)онкурсної комісії присутні працівники
обласної ради, особ л, котрі подали заяви на участь у к)онкуррі на посаду директора
комунального закладу «Мізоцька спеці альна шкіода і II ступенів» Рівненської
обласної ради.
Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну затвердити порядок денний засідання комісії.

члене

комісі ї, яка запропонувала

Вирішили;
Затвердити наступний порядок денний засідання кой курс нрі комісії:

П орядок денний:
1. Обрагіня голови Ігй секретаря конкурсної КОМІСІЇ.
ов. іеним законодавством
2. Перевірка поданї х документів на відп овідність
вимогам! та виріїгії їня питання щодо допущення кай дидатів до участі у
конкурейому відбор на посаду директора кому нальног о закладу «Мізоцька
спеціальна школа Б І ступенів» Рівненське»!’
ї обласної ради
3. Затвердження те фт звих питань для
ревірки знання з аконодавства у сфері
загальної середньої освіти кандидатів конК;урсу на Йосаду дйректора комунального
закладу «Мізоцька пеціальна школа І-П ступенів» Рівне»ськ ої обласної ради,
4. Визначення часу дати та місця проведен ня конкурснойо йі дбору.
5. Різне.
Голосували: “за

чол., “проти ” —0 чол., “утримались 1 —0 чол.

Порядок денний засівання конкурент ком ісії затее иджено

Розгляд| питань п р и ідку денного:
1. Обрання голови іа секретаря конкурсної комісії
Виступила:
Ярмошевич Алла Є цеківна - член

к о м іс ії

,й ка запропонувала обрати головою комісії

Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну.
В обговоренні взяла участь:
Богатирчук-Кривк о Світлана Кирилівна — член комісії, яка повідомила, що
ознайомлена з наяшки м конфліктом інтересів та буде брати участь в голосуванні.
Вирішили: образи

головою конкурсної комісії Богатирчук-Кривко Світлану

КирилівНу
Голосували: “з а ’
голосували ” —0 чол

4 чол., “прот и' — 0 чол.,

ут римались-’ - 0 чол, “не

Рішення прийняте.
Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну
секретаря конкурсної комісії.

голову комісії, яка запропонувала обрати

Врсгуп^ла:
Богатирчук-КривкЬ 'вітлану Кирилівну - голова ком ісії яка запропонувала обрати
секретарем комісії Коїв:альчук Марію Юріїв ну.

В обговоренні ВЗЯЛа участь:
Ковальчук Марія Щївна - член комісії, яка повідом: іл а, що ознайомлена з наявним
конфліктом інтересі з та буде брати участь в голосу ванн і.
Вирішили: обрати с екретарем конкурсної комісії Кс Нальчук Марік) Юріївну.
Голосували: “за
голосували ” —0 чол

4 чол., “проти'

0 чол.,

‘утримались ” - 0 чол, “не

Рішення прийняте.
2. Перевірка поданнях документів на відповідність установленим законодавством
вимогам та вирішен ня питання щодо допущегіш кандадатів до участі у
конкурсному відборі на посаду директора комУналНногр закладу «Мізоцька
спеціальна школа М І ступенів» Рівненської обласної ради

Слухали:
Богатирчук-КривкЬ Світлану Кирш івніу - 24Нову комісії, яка зачитала
розпорядження голов и обласної ради від 27.12 2020 №132 «Про проведення
конкурсу на посаду Директора комунальн ого заюііаду «Мізоцька спеціальна школа
Н І ступенів» РівНекіської обласної рад:и та зат Вердкення складу конкурсної
комісії»* зі змінам и ві,д 17.12.2020 №147 та ознайом яла з По ложенням про конкурс
На посаду керівнії::ка закладу загальної середні'ОЇ освіти спільної власності
територіальних гром ад сіл, селищ, міст Рівненської Області в редакції, затвердженої
рішенням обласної ріади від 05.06.2020 № 696.
С лухали:
Богатирчук-Кривко Світлану К ирш івну -4 голову коміШ яка повідомила, що заяви
на участь у конпеурсіі приймались з 30 листопада 2020 ров:у по 21 грудня 2020 року,
В зазначений термін до обласної ради: надійшли заяви від чотирьох осіб, а саме
Козак Ради Сергіїв ни, Киричук Оксани Василівни, Про►коїнг^с Світлани Леонідівни
та Ткачук Валентин:іи Віталіївни.
Богатирчук-Кривко С.К. зачитала перелік документів, поданих для участі у
конкурсі Козак Радою Сергіївною:
- заява п ро ;^часть у конкурсі з наданням зі[0Ди на обробку Персональних
дан и х в ід п о в ід н о д о Закону України «Про захист персон:альних даних»;
- резюме;
- Копія п асп рріта громадянина України;
- копії дипломі:в про вищу осві ту (з додатками) освітнього ступеня
спеціаліста;
- документ, і)цо підтверджує вільне врлодіння державно ю мовою;
- Копія труд|(оної книжки чи інш:их докуме гг в, що підтверджують стаж
педагогічної (науков'о-педагогічної) роботи не мШ; не тр ьох років на день їх
подання;
- д ов ід к а прр ВІД1сутність судимості;
- Д овідка п ро проходження попереднього пері одичного) психіатричного
огляду;

- мотиваційний лист, складений у до вільній формі.

Вирішили:
1. Документи, надані Козак Радою Сергіївною, відповідають установленим
законодавством вимогам
2. Допустити Козак Раду Сергіївну до участі в конкурсі на посаду директора
комунального закладу «Мізоцька спеціальна ш кш а -II ступенів» Рівненської
Обласної ради.
3. Взяти ДО відома, піо з моменту прийняття даного рішення Козак Рада Сергіївна є
Кандидатом на посаду директора комун;ального закладу «Мізоцька спеціальна
'івненської обласної ради.
Школа ІнІІ ступенір»1І^іт»
Голосували:
«За» - 4 , «п р оти » - 0 «утрималось» - 0.

Рішенні прийняте.

л ухали:
іА огатирчук-Кривко Світлану Кирнлівну - голову комісії, яка зачитала перелік
Документів, поданні для участі у конкурсі Киричук
ною Василівною;
- заява про уч; ІСть у конкурсі з наданш м згоди нД оброб ку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія;
- копія паспорта громадянина Україну;
- копії дипломів про вищу освіту (з д сдатками) освіті:ньо )го ступеня спеціаліста;
- документ, що п:ідтверджує вільне во.додіння державною
но: мовою;
- копія трудової КНИЖКИ ЧИ ІНШИХ документів щ о підтверджують стаж
Педагогічної (науково -педагогічної) роботи не менше треьох років на день їх
Подання;
- довідка про
утність судимості;
- довідка про Проходження попереднього (Періодичного) психіатричного
огляду;
- мотйваційнир лист, складений у довільній формі,
Вирішили:
11 Документи, надані Киричук Оксаною Василівною відповідають установленим
законодавством вимогам.
2. Допустити Киричук Оксану Василівну до участі В й о ткурсі на посаду директора
комунального закладу «Мізоцька спеціальна шкрла І -II ступенів» Рівненської
обласної ради.
ЗІ Взятй До відома, що з моменту прийняття даного ріпіення Киричук Оксана
Василівна є кандидатом на посаду директора комунального закладу «Мізоцька
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласно:’ рад:;:н.
олосували:
<<За» - 4* «проти» 4 0, «утрималось» - 0.
Рішення прийняте.
Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну - голову КОМІсп, яка зачитала перелік
документів, поданих для участі у конкурсі П рок оп чу K С ві тла:н о ю Л еон ід ів н ою :
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на Обробку персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних дан их»;
- автобіограф ія;

- копія п асп о р т Громадянина Україні)
- копії дипломів про вищу освіту (з додатками) осттньопо ступеня спеціаліста;
- док ум ен т, Щ0 П ідтвердж ує вільн е вол одіння державною мовою;
рджують стаж
-к о п ія т р у д о в о ї книж ки чи ін ш и х д о К^М'ентів, їв о
педагогічної (науково-педагогічної) робот^ не менше тірьОх років на день їх
подання;
-довідка про відсутність судимості;
-довідка про проходження попереднього (періодичного психіатричного
огляду;
-мотиваційний лист, складений у довільній ф ор м

Виріш или:

1. Документи, над ані Прокопчук (Світланою Леонідівною, відповідають
установленим заксінодавством вимогам,
2. Допустити Проко пчук Світлану Леон[ідівну до ЗчаїСТ1 в конкурсі на посаду
Директора комун; іл ьн ого закладу «Мізо цька спе:Шальна школа І-ІІ ступенів»
Рівненської обласної ради.
3. Взяти ДО відома, що з моменту прийн^гття даноїго рішення
:ез
Прокопчук Світлана
том
на
посаду
дир
Леонідівна є кандида'
ектора комунал ьного закладу «Мізоцька
спеціальна школа Ї-ІІ ступенів» Рівненсько'ї обласної рад и.
Голосували:
«За» - 4, «проти» +■0, «утрималось» - 0.
Рішення прийняте;
&л ухали:
З огатирчук-Кривко 'вітлану К ириліт у - голову комісії, яка зачитала перелік
Документів, поданих .для участі у конкурсі Ткачук ВЩіСнтиною Віталіївною:
- заява про участь у конкурсі з надан кям згоди на обіробку персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персонал ьних дацих»;
- резюме;
- копія паспорта громадянина України:
- к о п ії ди п л ом ів про вишу освіту (з д одатками) рсВгг:нього ступеня спеціаліста;
- документ, що п дтверджує вільне во.лодіння держ авною мовою;
- копія трудової КНИЖКИ ЧИ ІНШИХ докумегтів, що підтверджують стаж
ти не менше трьох років на день їх
Педагогічної (науков о-педагогічної) робо1
Додання;
- довідка про ВідДутність судимості;
- довідка про Проходження попереднього (Періодичного) психіатричного
огляду;
- мотиваційний л ист, складений у довільній фор мі
Д иріш Д д^
1. Документи, надані Ткачук Валентиною Віталіївні ж і, відповідають установленим
законодавством вимог;ам.
2. Допустити Ткачук Валентину Віталїівну до учас ті в конкурсі на посаду
Директора комуналького закладу «Мізо цька спеЦі&льна школа І-П ступенів»
Рівненської обласної ради.
3. Взяти до відома, що з моменту прийняття данргр р:ішення Ткачук Валентина
Віталіївна є кандида’ітом на посаду директора ко:^іуНального закладу «Мізоцька
спеціальна школа |-ІІ ступенів» Рівненсько:ї обласної рад и.
Голосували:
«За» - 4, «Проти» н- 0, «утрималось» - 0.
Рішення прийняте

3. Затвердж ен н я тестових питань для Перевірки знан ня законодавства у сфері

Загальної середньо>ї совіти кандидатів ко«курсу на росаду директора комунального
Закладу «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівне нської обласної ради.
л ухали:
І 'огатирчук-Криеко Світлану Кирилівну - голабу комісі і, яка зазначила, що
$
Відповідно до Положення про конкурс на посігаду кеірівн ика закладу загальної
передньої освіти спільної власності т<ериторіальН[НХ гре мад сіл, селищ, міст
Рівненської області в редакції, затвердженаої рішення Ь об.лає:ної ради від 05.06.2020
№1696, одним з етапів конкурсного ві,дбору є Пірррв] рка кандидатів на знання
законодавства у сфері загальної середньо ї освіти зо:кріема Закону України «Про
повну загальну Передню освіту», Закр ну УкраіїНй «Про освіту» та інших
нормативно-правових актів у сфері загаль ної середа ЬОІ о сви и.
Перелік питань д ія перевірки знання законодавства V сф ері загальної середньої
ревіти затверджуються центральним оргаіном виконавчі01 Влади у сфері освіти і
науки.
Богатирчук-Кривко С.К. повідомила, що Міністі
освіти і науки України
наказом від 19.05.2020 №654 затвердило Примірни*
к питань для перевірки
зрання законодавства, у сфері загальної оередньоїо
Якому І розділ: питання
для перевірки зшіння Закону України «Про осві*
лькості 100 питань та
II розділ: питання для перевірки знання Закону
«Про повну загальну
середню освіту», в кількості 100 питань, а також л
ід 20.05.2020 №1/9-264
надало роз’яснення щодо окремих питань про ведення конкурсу на посаду
керівника закладу загальної середньої осві ти.
Управління освіти і науки Рівненсь кої обласмої державної адміністрації на
Основі примірного переліку питань підго тувала 12 біл етів, в кожному з яких є
30 тестових питань, з урахуванням сцец ифіки осв ітв ьої діяльності комунального
закладу «М ізоцьЦ спеціальна школа БИ с гупенів» Рівненської обласної ради.
пого,
сь з пропозиціями управління оСвіти і науки Рівненської
ласної державно'і адміністрації Та визначити обсяг тестових питань в кількості
ЗО питань в одному білеті.
ирш іили :

Г олосували: “з а ‘ - 4 чол., “прот и” - 0 чол., “ут рш т пись - 0 чол.
рішення прийняте

4. Визначення часі, дати та місця проведення конкурсного відбору
СлухалЦ:
огатирчук-Кривк о Світлану Кирилівну -

голову ко.тихії, яка запропонувала
за сід анці конкурсної комісії
к он курсний відбіір п р ов ести н а н а сіу п н о м у
28.12.2020 о 09:00 год. в каб.301 Рівненської обласної ради

