
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Запоріжжя (Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради 

Запорізької області, Запорізької гімназії №37 Запорізької міської ради, Запорізького 
навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради Запорізької області)

м. Запоріжжя 24.09.2021

Склад конкурсної комісії:
Пенчук Інна Леонідівна - голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Полухін Володимир Федорович - член постійної комісії з питань освіти, науки, 
культури, туризму та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської 
ради;

Симаков Денис Олегович - член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської ради;

Субота Галина Семенівна - заступник начальника відділу дошкільної, загальної 
середньої, спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та 
вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації;

Панченко Василь Олександрович - головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої, спеціалізованої освіти та з питань діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та 
вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації;

Скляренко Анастасія Вікторівна - головний спеціаліст відділу позашкільної, 
спеціальної та вищої освіти управління дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Запорізької 
обласної державної адміністрації;

Дубіна Микола Володимирович - заступник голови Комунарської районної 
організації Профспілки працівників освіти і науки України;

Сукач Наталя Петрівна - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

Ципріанова Світлана Георгіївна - член громадської організації «Об’єднання 
керівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади міста 
Запоріжжя».

Присутні:
Відсутні: Л '



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про роботу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад керівників закладів загальної середньої освіти №№ 6,19,37 (Іванова В.В.)
2. Перевірка документів, поданих претендентами на зайняття вакантних посад 
керівників:
2.1 Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області;
2.2 Запорізького навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради 
Запорізької області;
2.3 Запорізької гімназії №37 Запорізької міської ради.
3. Про результати перевірки поданих на конкурс документів від претендентів на 
зайняття вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти.

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Іванова Вікторія Вікторівна, заступник директора департаменту - начальник 

відділу організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради, яка проінформувала членів конкурсної комісії, що конкурс на зайняття 
вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти проводиться 
відповідно до статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на 
виконання рішення Запорізької міської ради від 27.05.2020 № 35 «Про затвердження 
Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя», на підставі наказів 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 17.08.2021 №392к/тр «Про 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області», №393к/тр «Про проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади директора Запорізького навчально-виховного комплексу 
№19 Запорізької міської ради Запорізької області», № 394к/тр «Про проведення 
конкурсу на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №37 
Запорізької міської ради». В період з 19.08.2021 по 17.09.2021 головними 
спеціалістами територіальних відділів освіти Вознесенівського, Комунарського та 
Шевченківського районів здійснювався прийом документів від кандидатів на зайняття 
вакантних посад керівників відповідних закладів загальної середньої освіти.

Умови участі у конкурсі були оприлюднені 18 серпня 2021 року на офіційному 
веб- сайті Запорізької міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради, сайтах територіальних відділів освіти Вознесенівського, 
Комунарського та Шевченківського районів департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради та сайтах відповідних закладів освіти.

Для проведення конкурсу створена конкурсна комісія у кількості 9 осіб на 
підставі поданих пропозицій щодо включення до складу конкурсної комісії 
відповідно до п.9 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя та 
затверджена наказами департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 
(представила членів конкурсної комісії).

Запропонувала членам конкурсної комісії для подальшої роботи обрати голову 
конкурсної комісії та секретаря.
виступив^

/^Л/ціен конкурсної комісії, який запропонував обрати 
головою конкурсної комісії ^^^^^^^^г^ секретарем конкурсної комісії -



Го л ос у вал и-;в і д кр ити м голосуванням:
«за» - 
«проти» -
«утримались» - 
ВИРІШИЛИ:

Обрати головою 
конкурсної комісії - 
СЛУХАЛИ:

місії секретарем

другому питанню порядку денного голову конкурсної комісії 
/Ах_____.який зазначив, що згідно з п. 10 Положення про конкурс на

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Запоріжжя кандидати повинні подати наступні 
документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію га/або резюме (за вибором учасника конкурс));
- копію паспорта громадянина України;
- копію док) .мента про вищу освіт)’ (з додатком, що є його невід'ємною частиною) не 
нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (сертифікат);
-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної 
(науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
- довідку про відсутність судимості;
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіа тричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізької 
гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області (Комунарський район) 
подали документи три кандидати - Кузьменко Володимир Іванович. Липський 
Костянтин Валентинович, Залевська Богдана Юріївна.

КУЗЬМЕНКО В.І. має повну вищу освіт), закінчив ) 1979 році Запорізький 
державшій педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика і математика», отримав 
кваліфікацію «Вчитель фізики і математики». У 2005 році став кандидатом 
соціологічних наук зі спеціальнос ті «Спеціальні і а галузеві соціології». У 2008 році 
доцент кафедри соціології та соціальної роботи. Має стаж педагогічної роботи 33 
роки 09 місяців. Надав державний сертифікат, який підтверджує вільне володіння 
українською мовою. Але комісії не було надано копії всіх сторінок трудової книжки, 
що спричинило неможливість встановлення місця роботи кандидата (останній запис в 
2014 році).

ЛИПСЬКИЙ К.В. має повну вищу освіту у 2005 закінчив Запорізький 
національний університет за спеціальністю «Українська мова та література». У 2008 
році здоб) в ступінь магістра, у Запорізьким) національному університеті за 
спеціальністю «українська мови та література» У 2021 здобув ступінь магістра у 
Класичним) приватном)' університеті за спеціальністю: «Менеджмент», отримав 
кваліфікацію «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти)». Має 
стаж педагогічної роботи 15 років 9 місяців. Державний сертифікат, який підтверджує 
вільне володіння ) країнською мовою, не надав.

ЗАЛЕВСЬКА Б.10. має повну вищу освіт) у 1995 році закінчила Запорізький 
державний університет за спеціальністю «Українська мова та лі тература». У 2009 році 
закінчила Класичний приватний університет і здобула ступінь «магістра» за 



спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Має стаж педагогічної роботи 34 роки 1 
місяць. Державний сертифікат, який підтверджує вільне володіння українською 
мовою, не надала.

Для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізького 
навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради Запорізької області 
(Шевченківський район) подав документи один кандидаї Могилін Олександр 
Володимирович.

МОГИЛІН О.В. має повну вищу освіту, закінчив у 2000 році Запорізький 
державний університет за спеціальністю «Фізика», отримав кваліфікацію «Фізик. 
Викладач фізики». Має стаж педагогічної роботи 20 років 05 місяців. Надав 
державшій сертифікат, який підтверджує вільне володіння українською мовою.

Для у конкурсі па зайняття вакантної посади Запорізької гімназії №37 
Запорізької міської ради (Вознесенівський район) документи не подано.

Запрононх вав перейти до перевірки поданих на конкурс документів.
На підставі вивчення поданих докуменіів конкурсна комісія прийшла до 

висновку, що документи Могиліна Олександра Володимировича відповідають умовам 
конк\рсу.

Па підставі вивчення поданих докуменіів конкурсна комісія прийшла до 
висновку, що документи Кузьменка Володимира Івановича. Залевської Богдани 
Юріївни та Липського Костянтина Валентиновича не відповідають умовам конкурсу.

СЛУХАЛИ:
Но третьому питанню порядку денного голову конкурсної комісії, яка 

запропонувала підвести підсумки роботи конкурсної комісії.
ВИСТУПИВ. /у/"'

який запропонував не допустити Кузьменка В.І. до 
участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області.
Голосували викритим голосуванням: 
«за» -
«проти» -
«утримались» - /б

ИСТУПИЛА
< с/у_е член конкурсної комісії, яка запропонувала не 
лжого К.В. до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади 
ізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області.директора Запор

1 олосували відкритим голосуванням: 
«за» -
«проти» -
«утримались»-

ПРИСТУПИВ
яка запропонувала не допустити Залевську Б.1О. до 

участі .у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 
Запорізької міської ради Запорізької області.
Голосували відкритим голосуванням: 
«за» - 
«проти» -
«утримались»-

ВИСТУПИЛА:



ВИКУПИЛА:

У к
кий запропонував допустити Могилі на О.В. до участі 

сурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізького навчально-виховного

>ритим голосуванням:
комплексу № 19 Запорізької міської ради Запорізької області.

Голосували ві;и
«за» -______
«проти» -____
«утримались»-
ВИРІШИЛИ:
1. Допустити Могиліна О.В. до участі у І етані конкурсного відбору - письмовому 
тестуванні на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти.
2. Не допустити до участі у конкурсі Кузьменка В.Г. Линського К.В.. Залевську Б.Ю. 
у зв'язку з поданням неповного переліку документів, визначених у п. 10 Положення 
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Запоріжжя.
3. Оприлюдни ти на офіційному сайті Запорізької міської ради перелік осіб, 
допущених до участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади директора 
Запорізького навчально - виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради 
Запорізької області згідно з п.11 Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста 
Запоріжжя.
4. Рекомендувати директору департаменту осві ти і науки Запорізької міської ради:
4.1 визнати конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії № 37 
Запорізької міської ради таким, що не відбувся (п.15 Положення про конкурс) у 
зв'язку з відсутністю кандидатів на зайня ття вакантної посади керівника;
4.2 визнати конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії № 6 
Запорізької міської Запорізької області таким, що не відбувся у зв'язку з поданням 
неповного переліку документів, визначених у н. 10 Положення про конкурс на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Запоріжжя;
4.3 оголосити в 10-денний термін повторний конкурс на зайняття вакантної посади 
директора Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області на 
Запорізької гімназії №37 Запорізької міської ради (н. 7 Положення про конкурс) .

Члени конкурсної комісії

Голова конкурсної комісії



Додаток до протоколу 1
засідашт 
від

Перелік осіб, допущених до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності теритєріальної громади міста Запоріжжя

№ 
з/п

Назва закладу Прізвище, і’мя, по батькові кандидата 
на зайняття посади керівника

1 Запорізький навчально-виховний 
комплекс №19 Запорізької міської 
ради Запорізької області

Могилін Олександр Володимирович


