
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)

м. Запоріжжя 11.11.2021

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

Секретар конкурсної комісії - СИМАКОВ Денис - член постійної комісії з питань освіти, 
науки, культури, туризму та спорту Запорізької міської ради, депутат Запорізької міської 
ради;

Члени конкурсної комісії

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

СУБОТА Галина - 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;

ДОНЧИК Юлія - 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;

КОРНІЄНКО Геннадій - 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 - заступник голови Комунарської районної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України;

СУКАЧ Наталія - голова місцевого осередку м. Запоріжжя Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

Присутні:
Відсутні:

ЦИПР1АНОВА Світлана - член громадської організації «Об’єднання керівників закладів 
загальної середньої освіти територіальної громади міста Запоріжжя».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про роботу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
керівників закладів загальної середньої освіти №№ 6, 37 (ІВАНОВА Вікторія)
2. Перевірка документів, поданих претендентами на зайняття вакантних посад керівників:



2.1 Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області.
2.2 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, 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 
06.10.2021 №484к/тр «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області», № 485к/тр «Про 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №37 
Запорізької міської ради». У період з 08.10.2021 по 05.11.2021 головними спеціалістами 
територіальних відділів освіти Вознесенівського та Комунарського районів здійснювався 
прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад керівників відповідних 
закладів загальної середньої освіти.

Умови участі у конкурсі були оприлюднені 7 жовтня 2021 року на офіційному веб- 
сайті Запорізької міської ради, офіційному сайті департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради, сайтах територіальних відділів освіти Вознесенівського та Комунарського 
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).

Повідомила, що відповідно до протоколу №21 постійної комісії Запорізької міської 
ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму від 01.09.2021 прийнято 
рішення обрати головою конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття вакантних 
посад директорів закладів освіти міста Запоріжжя ПЕНЧУК Інну, а секретарем - 
СИМАКОВА Дениса.
СЛУХАЛИ:

По другому питанню порядку денного голову конкурсної комісії ПЕНЧУК Інну, яка 
зазначила, що згідно з п.10 Положення про конкурс на посаду 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 та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копію паспорта громадянина України;
- копію документа про вищу освіту (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) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії № 6 
Запорізької міської ради Запорізької області подали документи два кандидати -Липський 
Костянтин Валентинович, Залевська Богдана Юріївна.



ЛИПСЬКИЙ Костянтин, має повну вищу освіту у 2005 році закінчив Запорізький 
національний університет за спеціальністю «Українська мова та література». У 2008 році 
здобув ступінь магістра, у Запорізькому національному університеті за спеціальністю 
«українська мови та література». У 2021 році здобув ступінь магістра у Класичному 
приватному університеті за спеціальністю: «Менеджмент», отримав кваліфікацію «керівник 
підприємства, установи та організації (у сфері освіти)». Має стаж педагогічної роботи 15 
років 9 місяців. Надав державний сертифікат, який підтверджує вільне володіння 
українською мовою, зареєстрований за державним номером УМД№00038298, сертифікат 
зареєстрований у реєстрі сертифікатів Національної комісії із стандартів державної мови. 
Дані перевірені на сайті Національної комісії із стандартів державної мови.

ЗАЛЕВСЬКА Богдана має повну вищу освіту, у 1995 році закінчила Запорізький 
державний університет за спеціальністю «українська мова та література». У 2009 році 
закінчила Класичний приватний університет і здобула ступінь «магістра» за спеціальністю 
«Педагогіка вищої школи». Має стаж педагогічної роботи 34 роки 1 місяць. Надала 
державний сертифікат, який підтверджує вільне володіння українською мовою, 
зареєстрований за державним номером УМД№00046267, сертифікат зареєстрований у 
реєстрі сертифікатів Національної комісії із стандартів державної мови. Дані перевірені на 
сайті Національної комісії із стандартів державної мови.

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

Запропонувала перейти до перевірки поданих на конкурс документів.
На підставі вивчення поданих документів конкурсна комісія прийшла до висновку, що 

документи Липського Костянтина Валентиновича, Залевської Богдани Юріївни, 
відповідають умовам конкурсу.
СЛУХАЛИ:

По третьому питанню порядку денного голову конкурсної комісії, яка запропонувала 
підвести підсумки роботи конкурсної комісії.

вист;
конкурсної комісії, яка. запропонувала допустити 

ЛИПСБК0ГО Костянтина до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора 
Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області.

Голосувалилгдкритим голосуванням:
«за» - у __________
«проти»- &
«утримались» - Z?

ВИСТУПИВ:
' який запропонував допустити ЗАЛЕВСЬКУ Богдану до участі 

у/^онкурсі на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 Запорізької 
міської ради Запорізької області.

Голосуваливддкритим голосуванням:
«за» - __________
«проти» - &
«утримались»-

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити ЛИПСЬКОГО Костянтина, ЗАЛЕВСЬКУ Богдану до участі у І етапі 
конкурсного відбору - письмовому тестуванні на знання законодавства України у сфері 
загальної середньої освіти.
2. Згідно з п.П Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя оприлюднити на 
офіційному сайті Запорізької міської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному 
відборі на зайняття вакантної посади директора Запорізької гімназії №6 Запорізької міської 
ради Запорізької області.



3. Рекомендувати директору департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:
3.1 згідно з п.15 Положення про конкурс у зв’язку з відсутністю кандидатів на зайняття 
вакантної посади директора Запорізької гімназії № 37 Запорізької міської ради визнати 
конкурс на зайняття даної вакантної посади таким, що не відбувся;
3.2 згідно з п. 7 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя оголосити в 10- 
денний термін повторний конкурс на зайняття вакантної посади директора Запорізької 
гімназії №37 Запорізької міської ради.

Голова конкурсної комісії 
Секретар конкурсної комісії 
Члени конкурсної комісії

Інна ПЕНЧУК 
Денис СИМАКОВ 
Володимир ПОЛУХІН 
Галина СУБОТА 
Юлія ДОНЧИК 
Геннадій КОРНІЄНКО 
■Микола ДУБІНА 

_ Наталія СУКАЧ 
_ Світлана ЦИПРІАНОВА



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

комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя

№ 
з/п

Назва закладу Прізвище, імя, по батькові 
кандидата 

на зайняття посади керівника
1 Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської 

ради Запорізької області
Залевська Богдана Юріївна

2 Запорізька гімназія № 6 Запорізької міської 
ради Запорізької області

Липський Костянтин Валентинович


