
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

13.02.2019                 м. Черкаси          № 3 

 

 

третього засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Смілянська спеціалізована   

мистецька школа-інтернат  

Черкаської обласної ради"  

 

Присутні: 

Голова комісії – Тарасенко В.П. 

секретар комісії – Петров В.О. 

 

Присутні члени комісії: Сергієнко Т.К., Минько І.А., Рудницька Ю. В., 

Бухенська К.В., Зіменков В.О., Іванова Т.В. 

 

Запрошені: Сімушина О.І. – заступник начальника управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації, Москалюк Т.І. – головний 

спеціаліст управління майном виконавчого апарату обласної ради,                       

Крутько М.Г., Косенко Н.П. -  претенденти на конкурсну посаду. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Ознайомлення присутніх з умовами та порядком проведення перевірки 

кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти 

та їх професійної компетенції.  
2. Проведення іспиту кандидатів на посаду директора комунального 

закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської 

обласної ради".  

3.  Перевірка відповідей та визначення результатів іспиту кандидатів на 

посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька 

школа-інтернат Черкаської обласної ради".  

4.  Визначення осіб, що допускаються до презентації мотиваційних листів 

та перспективного плану розвитку комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

5. Визначення черговості виступів кандидатів щодо ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу.   

6. Заслуховування та обговорення мотиваційних листів кандидатів та їх 

конкурсних пропозицій щодо перспективного плану розвитку навчального 

закладу. 
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7. Обговорення кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради".  

8. Визначення переможця конкурсу та терміну укладання з ним контракту. 

 

 

1.  
 

СЛУХАЛИ: 
 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який зазначив на необхідності 

ознайомлення членів конкурсної комісії та конкурсантів з умовами та порядком 

проведення перевірки кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та їх 

професійної компетенції згідно з Порядком проведення конкурсного відбору 

кандидатів на посади керівників підприємств, установ, закладів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, 

затвердженим рішенням обласної ради  від 07.09.2018 № 24-10/VII (далі – 

Порядок). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що процедура перевірки 

кандидатів проводиться згідно з вимогами пунктів 49 – 53 Порядку  та 

ознайомив претендентів та конкурсну комісію з порядком проведення іспиту та 

оцінювання екзаменаційних робіт. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Інформацію голови комісії Тарасенка В.П. та секретаря Петрова В.О. взяти до 

відома. 

 

2.  

 

СЛУХАЛИ: 
 

 Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував розпочати проведення 

іспиту кандидатів на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради".  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Петров В.О. - секретар комісії, який зауважив присутнім, що відповідно до 

вимог Порядку членам комісії забороняється виготовляти паперові, електронні 

(фото) копії екзаменаційних білетів та відповідей на них, будь-яким чином 

розголошувати їх зміст та не допускається користування конкурсантами під час 

іспиту будь-якими посібними матеріалами. 

Секретар розклав 10 білетів та запросив кандидатів Крутько М.Г. та 

Косенко Н.П.  вибрати по одному з білетів для складання іспиту. 
 



 3 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який звернув увагу, що тривалість іспиту 

визначено 30 хвилин. 
 

Конкурсантом Крутько М.Г. обрано екзаменаційний білет № 5. 
 

Конкурсантом Косенко Н.П.  обрано екзаменаційний білет № 9. 
 

Тарасенко В.П. - голова комісії, який зафіксував час початку виконання 

екзаменаційних завдань конкурсантами відповідно до обраних білетів, а саме:  

11 год. 12 хв. 
  

Об 11 год. 33 хв. конкурсант  Косенко Н.П.  повідомила про закінчення 

виконання екзаменаційного завдання. 

Об 11 год. 34 хв. конкурсант  Крутько М.Г. повідомила про закінчення 

виконання екзаменаційного завдання. 
 

  Петров В. О. – секретар комісії зібрав екзаменаційні роботи, підготовлені 

конкурсантами та запропонував членам комісії визначити результати іспиту 

кандидатів на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" та занести 

їх результати до екзаменаційної відомості. 

 

3.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенко В.П. – секретаря комісії, який запропонував секретарю комісії 

Петрову В.О. зачитувати по черзі відповіді, написані конкурсантами, окремо по 

кожному питанню, оголосити вірні варіанти відповідей на питання 

екзаменаційних білетів, з метою визначення балу (від 0 до 2 по тестовим 

запитанням;  ситуаційні завдання - за п’ятибальною системою) по кожному 

питанню відповідно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії роздав членам комісії матеріали для 

перевірки екзаменаційних білетів конкурсантів (завдання з правильними 

відповідями по кожному білету та орієнтовними відповідями на ситуаційними 

завданнями). 

Обрав для перевірки екзаменаційний білет № 9 виконаний конкурсантом 

Косенко Н.П., по черзі зачитав питання білету та вірні відповіді на них.   

Члени конкурсної комісії шляхом голосування визначалися щодо кількості 

балів за відповідь на кожне питання та ситуаційне завдання екзаменаційного  

білета № 9, виконаних Косенко Н.П., а саме: 

 тестове питання № 1: Протягом якого періоду розпорядник публічної 

інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується 

інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи? 

 відповідь Косенко Н.П. - В) не пізніше 24 годин з дня отримання запиту; 

Петров В.О. - член комісії, який зазначив, що відповідь на тестове питання                    

№ 1 -  В) невірна; вірною відповіддю є позиція Г): не пізніше 48 годин з дня 

отримання запиту. 



 4 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки у 0 балів  відповіді Косенко Н.П.  на тестове        

питання № 1: 

 "за" - 8 (одноголосно);  
 

тестове питання № 2: Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної 

форми здобуття освіти? 

відповідь Косенко Н.П. - Б) сімейна; 

Петров В.О. - секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 2 - Б) невірна; вірною відповіддю є позиція В) педагогічний 

патронаж; 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки у 0 балів  відповіді Косенко Н.П.  на тестове        

питання № 0: 

 "за" - 8 (одноголосно);  
 

тестове питання № 3: Яка роль учителя в Новій українській школі? 

 відповідь Косенко Н.П.: В) коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в 

індивідуальній освітній траєкторії дитини; 

Петров В.О. - секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 3 -  В) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Косенко Н.П на тестове        

питання № 3: 

 "за" - 8 (одноголосно).  
 

Ситуаційне завдання екзаменаційного  білета № 9: 

 Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує 

себе. Вчителька і медсестра вимушені тримати його, щоб він не причинив в 

подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише 

скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів над його 

дитиною. Якими мають бути дії директора? 

Відповідь Косенко Н.П.:  

1. Вчителька і медсестра мають надати усне і письмове пояснення даного 

факту з чітким викладенням події. 

2. З’ясувати чи надано було дитині долікарська допомога. 

3. При необхідності створити комісію по нещадному випадку. 

4. Батькові дитини прочитати письмове пояснення вчителя і медсестри і 

спільно з’ясувати причину виникнення істерики: 

- якщо причиною конфлікту було нетактовне ставлення вчителя, то з ним 

провести корекційно-роз’яснювальну роботу; 

- якщо дитина була ініціатором конфлікту чи істерики, то безпосередньо 

працювати з дитиною, залучаючи до співпраці батьків, психолога. 

5. З огляду на ситуацію, якщо дитина дійсно зазнала фізичного насилля з 

боку вчителя і медсестри можливе звільнення працівників. 

Петров В.О. - секретар комісії, який зачитав орієнтовно вірну відповідь 

на ситуаційне завдання, а саме: "У закладі створюється комісія щодо 

службового розслідування травмування учня. Відбираються пояснення у всіх 

учасників та свідків події. За результати розслідування робляться висновки та 

приймаються відповідні управлінські рішення" та зазначив, що відповідь 

Косенко Н.П. близька до вірної. 
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Тарасенко В.П. – голова комісії, який звернув увагу присутніх, що у 

відповіді Косенко Н.П. зазначено, що комісія по нещадному випадку 

створюється при необхідності, а потрібно створити таку комісію в 

обов’язковому порядку та запропонував оцінити відповідь на ситуаційне 

завдання у 4 бали. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 4 балів  відповідь Косенко Н.П. на ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 9: 

"за"  - 8 (одноголосно). 
 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що за результатами 

перевірки відповідей конкурсанта Косенко Н.П. на питання екзаменаційного 

білету № 9, загальна сума балів склала 6 балів та вніс результати до  

екзаменаційної відомості (додається). 
 

Тарасенко В. П. – голова комісії, який запропонував перейти до перевірки 

відповідей, наданих кандидатом Крутько М. Г. на тестові питання та ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 5. 
 

Петров В.О. – секретар комісії, який по черзі зачитав питання та вірну 

відповідь на нього екзаменаційного білету  № 5 Крутько М. Г.  

Члени конкурсної комісії шляхом голосування визначалися щодо кількості 

балів за відповідь на кожне питання та ситуаційне завдання екзаменаційного  

білета № 5, виконаних Крутько М. Г. а саме: 

 тестове питання № 1:  Що таке конфіденційна інформація відповідно до 

Закону України "Про доступ до публічної інформації"? 

 відповідь Крутько М. Г. - А) інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка 

може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов; 
 

 Петров В.О. -  секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 1 -  А) є вірною відповіддю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповідь Крутько М. Г. на тестове   

питання № 1: 

 "за" - 8 (одноголосно);  
 

 тестове питання № 2: Порушенням академічної доброчесності 

вважається ?  

 відповідь Крутько М. Г. - Г) усе вищезазначене. 

Петров В.О. - секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 2 - Г) невірна; вірною відповіддю є позиція В): фальсифікація 

результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються 

освітнього процесу. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки у 0 балів  відповіді Крутько М. Г. на тестове        

питання № 2 білету № 5: 

 "за" - 8 (одноголосно);  
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  тестове питання № 3: Нові освітні стандарти сфокусовані на: 

А) здобутті знань; 

Б) виробленні умінь і навичок; 

В) формуванні компетентностей? 

відповідь Крутько М. Г. - В) формуванні компетентностей. 

Петров В.О. - секретар комісії, який зазначив, що відповідь на тестове 

питання № 3 -  В) є вірною відповіддю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Крутько М. Г. на тестове        

питання № 3: 

 "за" - 8 (одноголосно). 

Ситуаційне завдання екзаменаційного  білета № 5:  

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської 

роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють 

переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників? 

відповідь Крутько М. Г. : 

1) провести роз’яснювальну бесіду із заступниками директора школи, в 

якій обгрунтовано вказати їм на реформи та зміни, які відбуваються НУШ, 

навести приклади та зазначити результативність інноваційних проектів; 

2) відкомандирувати заступників директора школи для проходження 

курсової перепідготовки в ЧОІПОПП; 

3) влаштувати (організувати) екскурсію в заклади освіти України, в яких 

інноваційні освітні технології впроваджуються ефективно, з метою набуття 

досвіду та ознайомлення з результатами впровадження таких інновацій; 

4) заступник директора школи – флагман освітнього процесу в закладі, 

людина – інноватор, яка мотивує вчителів на зміни, вчить їх, якщо заступник не 

змінюється сам, він не може впливати на сучасні зміни в закладі, таких 

заступників слід замінити.   

Тарасенко В.Д. – голова комісії, який зазначив, що відповідь на 

ситуаційне завдання не конкретна. 

Бухенська К.В. – член комісії, яка зазначила, що конкурсант не надала 

чітку відповідь на ситуаційне завдання та запропонувала оцінити його в 1 бал. 

Зіменков В.О. – член комісії, який запропонував оцінити відповідь на 

ситуаційне завдання у 2 бали. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 1 бали  відповіді Крутько М.Г. на ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 5: 

 "за" - 1 (Бухенська К.В.); 

 "проти" - 5 (Сергієнко Т.К., Минько І.А., Рудницька Ю. В., Зіменков В.О., 

Іванова Т.В.);                                                                                                            

"утримались" - 2 (Тарасенко В.П., Петров В.О.). 

ГОЛОСУВАЛИ щодо оцінки  у 2 бали  відповіді Крутько М.Г. на ситуаційне 

завдання екзаменаційного білету № 5: 

 "за" – 6 (Тарасенко В.П., Петров В.О., Сергієнко Т.К., Минько І.А., 

Рудницька Ю.В., Зіменков В.О.);                                                                                                             

"проти" – 1 (Бухенська К.В.);                                                                       

"утримались" - 1 (Іванова Т.В.). 
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Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив, що за результатами 

перевірки відповідей конкурсанта Крутько М.Г. на питання екзаменаційного 

білету № 5, загальна сума балів складає 6 балів та вніс результати до  

екзаменаційної відомості (додається)  
 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який зазначив, що результати перевірки 

відповідей конкурсантів визначені, внесені секретарем до екзаменаційної 

відомості, їх обговорено, за них проголосовано (екзаменаційна відомість 

додається). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити результати перевірки відповідей та визначити такі результати 

іспиту кандидатів на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради": 

кандидата Косенко Н.П. на питання екзаменаційного білету № 9 - загальна 

сума - 6 балів; 

кандидата Крутько М.Г. на питання екзаменаційного білету № 5 - загальна 

сума - 6 балів. 

 

4.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В. П. – голову комісії, який зазначив, що обидва конкурсанти 

успішно здали іспити у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради", отримавши по шість балів за екзаменаційні роботи.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив,  що відповідно до п. 54 

Порядку, особи, які в підсумку набрали шість та більше балів допускаються до 

презентації перспективного плану розвитку комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради".  
 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував, враховуючи, що обоє 

кандидатів у підсумку набрали по шість балів, визнати їх такими, що 

допускаються до наступного етапу конкурсного відбору, а саме: презентації 

перспективного плану розвитку комунального закладу "Смілянська 

спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради" та 

заслуховування мотиваційних листів кандидатів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення кандидатів Косенко Н.П. та                   

Крутько М.Г. до презентації перспективних планів розвитку комунального 

закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської 

обласної ради" та заслуховування їх мотиваційних листів. 

"за"  - 8 (одноголосно). 
 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Допустити кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" Косенко Н.П. та Крутько М.Г. до презентації перспективних планів 

розвитку закладу та заслуховування їх мотиваційних листів. 

 

5.  

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який повідомив членів комісії щодо 

необхідності визначення черговості виступу конкурсантів для ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонувала визначити черговість 

виступу конкурсантів шляхом жеребкування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення черговості виступу конкурсантів шляхом 

жеребкування: 

"за" - 8 , одноголосно. 
 

Петров В.О. – секретар комісії, який запропонував конкурсантам обрати 

жеребки щодо черговості їх виступів з мотиваційними листами та 

перспективними планами розвитку закладу. 
 

Результати жеребкування щодо черговості виступів конкурсантів: 

Косенко Н.П.  – № 1; 

Крутько М.Г. - № 2. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити, що черговість виступу конкурсантів для ознайомлення з їх 

мотиваційними листами та перспективними планами розвитку навчального 

закладу:  

1) Косенко Н.П.;   

2) Крутько М.Г. 

 

6.  

  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який нагадав конкурсантам про регламент 

виступу для претендентів на посаду – 15 хв; 

 на обговорення кандидатури – 15 хв; 

 для виступу представника від громадськості – 3 хв. 
 

 Косенко Н.П. - кандидата, яка ознайомила присутніх з мотиваційним 

листом та конкурсною пропозицією щодо перспективного плану розвитку 

комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

Черкаської обласної ради" з використанням мультимедійних засобів, 

демонстрацією таблиць, схем, фотографій тощо.  
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 Доповідач зазначила, що основною мотивацією її участі у конкурсі є 

практичне втілення власного досвіду для створення сучасного, успішного 

освітнього простору.  Звернула увагу, що відповідно до Закону України «Про 

освіту» передбачається створення нових мистецьких навчальних закладів. 

Доповідач визначила основні завдання перспективного розвитку закладу; 

звернула увагу присутніх, що місія директора мистецької школи заключається у 

згуртуванні високопродуктивної і висококваліфікованої спільноти, команди, 

плекати потужний педагогічний і учнівський колектив, основними складовими 

успішної роботи якого є поєднання ідеї, новації, менеджменту, новаторства, 

комфортного забезпечення, інформаційної відкритості, співпраці з народними 

умільцями, участь у творчих фестивалях, конкурсах, виставках, в благодійних 

грантових програмах тощо. 
 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П., Минько І.А., Рудницька Ю. В., Зіменков В.О. – члени 

комісії, які задавали кандидату питання стосовно перспективного плану 

розвитку закладу, на які Косенко Н.П. було надано вичерпні відповіді. 
 

СЛУХАЛИ: 

Крутько М.Г. - кандидата, яка зазначила стосовно її досвіду роботи, в тому 

числі на керівних посадах 25 років, з них директором школи – 10 років, що є 

відмінником освіти України, ознайомила присутніх з мотиваційним листом та 

конкурсною пропозицією щодо перспективного плану розвитку комунального 

закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської 

обласної ради", визначила функції закладу, першочергові задачі для директора 

та вчителів школи тощо.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П., Минько І.А., Рудницька Ю. В. – члени комісії, які 

задавали кандидату питання стосовно перспективного плану розвитку закладу, 

на які Крутько М.Г. було надано вичерпні відповіді. 
  

ВИРІШИЛИ: 

Мотиваційні листи та конкурсні пропозиції щодо перспективного плану 

розвитку комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради" Косенко Н.П. та Крутько М.Г. взяти до 

уваги. 

 

7.  

  

СЛУХАЛИ: 

  Тарасенка В.П. - голову комісії, який зазначив, що наявність двох 

кандидатів на конкурсі сприяє здоровій конкуренції, є різні думки у членів 

комісії щодо кандидатів та запропонував перейти до обговорення претендентів 

на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради". 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Зіменков В.О. – член комісії, представник батьківського комітету школи, 

який зазначив що підтримує кандидатуру Косенко Н.П, яка давно працює в 

закладі, знає його структуру, роботу, представила грунтовний план розвитку.  
 

 Бухенська К.В. - член комісії -  представник трудового колективу, яка 

зазначила  що у виступі  претендента Крутько М.Г. відсутня конкретика у 

заходах щодо розвитку закладу. 
 

 Сергієнко Т.К. – член комісії від трудового колективу закладу, яка 

зазначила, що представлений Косенко Н.П. перспективний план розвитку 

закладу має чіткі конкретні заходи, відмітив особистий внесок Косенко Н.П. у 

розвиток закладу, звернув увагу на її новаторський і творчій підхід до роботи. 

 

  Минько І.А. - член комісії від трудового колективу закладу, яка 

зазначила, що Косенко Н.П. активно приймала участь в питанні реорганізації 

закладу, ініціативна, згуртувала педагогічний, учнівський, батьківський 

колективи у школі з реалізації мистецьких заходів та ровідомив, що підтримує її 

кандидатуру. 

 

Іванова Т.В. - член комісії від батьківського комітету закладу, зазначила, 

Косенко Н.П. надавала корисні поради щодо виховання сина, який навчається у 

школі, є творчою людиною, прикладом для педагогів, батьків і учнів та 

підтримує її кандидатуру на посаду директора. 

 

Сімушина О.І. – запрошена особа – заступник начальника управління 

освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, яка прокоментувала 

виступи обох претендентів на конкурсну посаду  директора, та зазначила, що у 

претендента Косенко Н.П. відсутній досвід роботи керівника, який з часом 

можна розвинути, виступ сумбурний, але суть передано; щодо презентації 

Крутько М.Г., представлено загальнодоступну інформацію, не враховано, що 

заклад є мистецькою школою, що потрібно зробити для його подальшого 

розвитку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 

 

8. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував перейти до 

голосування  щодо визначення переможця у конкурсі на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

Черкаської обласної ради". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення Косенко Наталії Петрівни переможцем у 

конкурсі на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради".  



 11 

Результати голосування: 

"за" - 8  (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утримались" – 0. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення Крутько Марини Геннадіївни переможцем у 

конкурсі на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради".  

Результати голосування:  

"за" - 0   

"проти" – 0; 

"утримались" – 8 (одноголосно); 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який оголосив, що переважною більшістю 

голосів переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" визначено Косенко Наталії Петрівни та запропонував  затвердити дану 

кандидатуру шляхом голосування. 

  

ГОЛОСУВАЛИ щодо затвердження Косенко Наталії Петрівни переможцем у 

конкурсі на посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради". 

Результати голосування:  

"за" - 8   (одноголосно). 
 

Петров В.О. – секретар комісії, який зазначив щодо необхідності  

визначення терміну укладання контракту з Косенко Наталією Петрівною, у разі 

затвердження її кандидатури рішенням сесії обласної ради та повідомила 

присутніх, що відповідно до частини  другої пункту 2 статті 26  Закону України 

"Про загальну середню освіту" для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти вперше визначено строк два роки 

та  запропонував провести голосування щодо визначення терміну укладання 

контракту з Косенко  Н.П. на  два роки, згідно з чинним законодавством. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визначення терміну укладання контракту з Косенко  Н.П. 

два роки, у разі її призначення рішенням сесії обласної ради.  

Результати голосування:  

"за" - 8   (одноголосно). 
 

 Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував запросити 

претендентів та оголосити їм інформацію про переможця у конкурсі. 
 

Петров В.О. – секретар комісії, який запросив конкурсантів та оголосив, 

що переможцем у конкурсі на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної 

ради" за результатами конкурсного відбору визнано Косенко Наталію Петрівну. 

Повідомив, що відповідно до норм Закону України "Про запобігання 

корупції" переможець конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
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зобов’язаний подати для оприлюднення електронну декларацію про майновий 

стан та доходи за минулий рік.  
 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати  Косенко Наталію Петрівну переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-

інтернат Черкаської обласної ради", кандидатуру якої внести для призначення 

на розгляд чергової сесії обласної ради.  

2. Доручити управлінню майном виконавчого апарату обласної ради 

підготувати проект рішення "Про призначення Косенко Н.П. на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 

3. У проекті рішення "Про призначення Косенко Н.П. на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат 

Черкаської обласної ради" встановити термін укладання контракту з                        

Косенко Н.П. 2 (два) роки. 

 
 

Голова комісії 

 

Секретар комісії: 
 

 В. Тарасенко 

 

В. Петров 

 

Члени комісії: 
 

 

Т. Сергієнко  

 

І. Минько  

 

Ю. Рудницька  

 

К. Бухенська  

 

В. Зіменков 

 

 Т. Іванова  

 

 


