
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

06.11.2018                 м. Черкаси          № 2 

 

 

другого засідання конкурсної комісії  

з визначення кандидатури на посаду  

директора комунального закладу  

"Смілянська спеціальна   

загальноосвітня школа-інтернат  

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради"  

 

Голова комісії – Тарасенко В.П. 

Секретар комісії – Дудник Н. Д. 
 

Присутні члени комісії: Данилевський В.В., Скорик Т.А., Підмогильна В.М., 

Шевчик Г.А., Козлова С.А., Фоменко Т. В., Андрющенко Н.П., Поліщук С.О., 

Линник Л.В., Виноградов Д.С.  
 

Запрошені: головний спеціаліст управління майном виконавчого апарату 

обласної ради Москалюк Т.І. 

 

Порядок денний: 

 

1.  Оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради"  

2. Розгляд заяв претендентів, доданих до них документів та інших 

документів, що надійшли на розгляд конкурсної комісії. Визначення 

відповідності поданих документів установленим законодавством вимогам. 

   Прийняття рішення щодо допущення та/або недопущення до участі у 

конкурсному відборі осіб, які подали документи. 

3. Формування та затвердження переліку тестових та ситуаційних завдань 

щодо перевірки кандидатів на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" на знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти. 

4. Ознайомлення членів комісії із розпорядженням голови обласної ради 

від 31.10.2018 № 342-р щодо зміни дати проведення конкурсного відбору на 

посаду директора комунального закладу "Смілянська спеціальна 

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

Про дату, час, місце проведення та перелік питань наступного засідання 

конкурсної комісії. 
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1. 

 

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який зауважив присутнім про                      

роботу комісії на виконання розпорядження голови обласної ради                             

від 12.10.2018 № 312-р та запропонував перейти до розгляду питання  щодо 

оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради", ознайомлення з документами, що подані 

конкурсантами та визначення їх відповідності оголошеним вимогам. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка оголосила осіб, які заявили про участь 

у конкурсі, а саме: Демиденко Тетяна Володимирівна та Шамрай Сергій 

Семенович.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію голови комісії Тарасенка В.П. та секретаря Дудник Н.Д. взяти 

до відома. 

 

2.  

СЛУХАЛИ 

Дудник Н.Д. – секретаря комісії, яка зачитала присутнім вимоги до 

претендентів та документів, що необхідно подати конкурсній комісії, згідно з 

оголошенням про проведення конкурсу на посаду директора комунального 

закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Черкаської обласної ради" (далі – Оголошення) та ознайомила з змістом 

документів, що надані кандидатами, а саме: Демиденко Т.В. -  на 10 аркушах в  

1 прим. та мотиваційний лист на 1 арк.; Шамрая С.С -. на  10 аркушах в 1 прим. 

та мотиваційний лист на 2 арк. в 1 прим., при цьому зазначила, що документи 

надані Демиденко Т.В. та Шамраєм С.С. у повному обсязі та відповідають 

вимогам, заявленим в Оголошенні.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарасенко Н.Д. – голова комісії, який ознайомив присутніх із зверненням 

колективу комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради", що надійшло на адресу 

комісії 05.10.2018 за підписом 61 особи щодо підтримки кандидатури Шамрая 

Сергія Семеновича на посаду директора означеного закладу.  
 

Дудник Н. Д. – секретар комісії, яка запропонувала прийняти рішення 

конкурсної комісії щодо допущення до участі у конкурсному відборі  

Демиденко Т.В. та Шамрая С.С. шляхом голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення до участі у конкурсному відборі осіб, які 

подали документи на конкурс з визначення кандидатури на посаду директора 
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комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради", а саме: Демиденко Т.В. та 

Шамрая С.С.: 

"за" – 12 (одноголосно). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати документи, подані претендентами Демиденко Т.В. та                 

Шамраєм С.С. такими, що подані у повному обсязі згідно з вимогами 

Оголошення  та відповідають установленим законодавством вимогам. 

 2. Допустити претендентів Демиденко Т.В. та Шамрай С.С. до участі у 

конкурсному відборі на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради". 

 

3.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який запропонував сформувати та 

затвердити екзаменаційні білети, що включатимуть тестові питання та 

ситуаційні завдання щодо перевірки кандидатів на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" на знання законодавства України у сфері 

загальної середньої освіти та їх професійної компетенції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зауважила присутнім, що відповідно 

до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади керівників 

галузі освіти, затвердженого рішенням обласної ради від 07.09.2018 № 24-10/7 

(далі – Порядок), перевірка знання законодавства України у сфері загальної 

освіти претендентів здійснюється шляхом проведення письмового тестування. 

Перелік питань, для перевірки знання законодавства України у сфері 

загальної освіти наведено у додатку 1 до Порядку.  

Обов’язок щодо підготовки ситуаційних завдань для перевірки 

професійної компетентності претендентів згідно з Порядком, покладається на 

представника галузевого управління обласної державної адміністрації, що 

входить до складу конкурсної комісії, а саме управління освіти і науки 

Черкаської облдержадміністрації. 
 

Данилевський В.В. – член комісії, який зазначив, що листом                               

від 06.11.2018 № 02/11-02/2709 управління освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації направило  голові конкурсної комісії перелік ситуаційних 

завдань для перевірки професійної компетентності претендентів та ознайомив 

присутніх із їх змістом. 
 

Дудник Н.Д. - секретар комісії, яка запропонувала, для перевірки знання 

законодавства України у сфері загальної освіти, сформувати екзаменаційні 

білети, кожен з яких включатиме 3 тестові питання з 32, наведених у додатку 1 
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до Порядку, та 1 ситуаційне, із 10, що запропоновано управлінням освіти і 

науки Черкаської облдержадміністрації.  
  

Данилевський В.В. – член комісії, який підтримав пропозицію                           

Дудник Н.Д.  
 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який запропонував сформувати та 

затвердити екзаменаційні білети для проведення перевірки кандидатів на посаду 

директора комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" у кількості                             

10 екзаменаційних білетів, кожен з яких включатиме: 3 тестові питання з 32, 

наведених у додатку 1 до Порядку, та 1 ситуаційне, із 10, що запропоновано 

членом комісії Данилевським. В.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Тарасенко В.П. затвердити екзаменаційні білети 

у кількості 10 штук, кожен з яких включатиме 3 тестові питання з 32, наведених 

у додатку 1 до Порядку, та 1 ситуаційне завдання, із 10, відповідно до переліку, 

зазначеного у листі  управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації                             

від 06.11.2018 № 02/11-02/2709:  

 "за" – 12 (одноголосно) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка зауважила присутнім, що відповідно 

до п. 47 Порядку членам комісії забороняється виготовляти паперові, електронні 

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

розголошувати їх зміст. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Для перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти та професійної компетенції претендентів на посаду директора 

комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради" сформувати 10 екзаменаційних білетів, 

кожен з яких включатиме 3 тестові питання з 32, наведених у додатку 1 до 

Порядку, та 1 ситуаційне завдання, із 10 відповідно до переліку, наданого                       

управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації листом                                                   

від 06.11.2018 № 02/11-02/2709. 

 

4.  

СЛУХАЛИ: 

Тарасенка В.П. – голову комісії, який ознайомив членів комісії із 

розпорядженням голови обласної ради від 31.10.2018 № 342-р щодо зміни дати 

проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу 

"Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради" з 09 листопада 2018 року на 12 листопада 2018 року та 
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запропонував визначитися з часом і місцем проведення наступного 

засідання конкурсної комісії та з  переліком питань, що будуть на ньому 

розглянуті. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка запропонувала провести наступне 

засідання конкурсної комісії 12 листопада 2018 року о 11-00 в каб. 434 Будинку 

рад, розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка. Буд 185, що 

надасть можливість забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору, згідно з 

вимогами Порядку. 

Тарасенко В.П. – голова комісії, який означив питання, що будуть 

розглянуті на наступному засіданні конкурсної комісії (проведення іспиту 

кандидатів та визначення його результатів, заслуховування та обговорення 

мотиваційних листів та конкурсних пропозицій щодо перспективного плану 

розвитку навчального закладу претендентів, визначення переможця конкурсу та 

терміну укладання з ним контракту) та запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо дати, часу та місця проведення конкурсного відбору, а саме: 

12 листопада 2018 року о 11-00 в каб. 434 Будинку рад, розташованого за 

адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка. Буд 185: 

ГОЛОСУВАЛИ щодо проведення наступне засідання конкурсної комісії                 

12 листопада 2018 року о 11-00 в каб. 434 Будинку рад, розташованого за 

адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка. Буд 185: 

 "за" – 12 (одноголосно). 

 

Дудник Н.Д. – секретар комісії, яка запропонувала розмістити  на офіційному 

веб-сайті Черкаської обласної ради оголошення про зміну дати проведення 

конкурсного відбору та визначених осіб, що допускаються до участі у 

конкурсному відборі на посаду директора комунального закладу "Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної 

ради", згідно з вимогами Порядку. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести наступне засідання конкурсної комісії 12 листопада               

2018 року о 11-00 в каб. 434 Будинку рад, розташованого за адресою:                           

м. Черкаси, бульвар Шевченка. Буд 185, на якому розглянути питання 

визначення переможця конкурсного відбору на посаду директора комунального 

закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Черкаської обласної ради". 
  

 2. Розмістити  на офіційному веб-сайті оголошення про зміну дати 

проведення конкурсного відбору, разом з оголошенням про осіб, що  

допускаються до участі у конкурсному відборі на посаду директора 
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комунального закладу "Смілянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради". 

 
 

Голова комісії 

 

Секретар комісії: 
 

 В. Тарасенко 

 

Н. Дудник 

 

 

Члени комісії: 
 

  

 

В. Данилевський 

   

Т. Скорик 

   

В. Підмогильна  

   

Г. Шевчик 

   

Д. Виноградов 

   

С. Козлова 

   

Т. Фоменко  

   

Н. Андрющенко  

   

С. Поліщук  

   

Л. Линник  

 

 
 


