
ПРоТокоЛ N9 1

засiдання конкурсноТ KoMiciT з проведення конкурсу на посаду директора
великочернiгiвсьlсого лiцеtо Нижньотеплiвськот сiльськоi територiальноi громади

18 жовтня 2021 року с. Нижньотепле

ВiДПОвiдно до Закону УкраIни кПро повну загаJIыlу середню ocBiTy>, Ilололсення про
КОНКУрс на ГIосаду керiвника закJIаду загальгIоi' серелгtьоi освiти комунальllсlТ форми
власностi, вiдIповi;tttО дО наказУ ВiддiлУ освiти, куJIьтури, молодi та спорту
Нижньотеплiвськоi сiльськоi вiйськово-t{ивiлыtоi адмiнiстрацii Щастинського району
ЛуганськоТ облас,гi вiд 03.09.2021 Jф51/1 кПро оголошення конкурсу на зайнятrя вакантноТ
посади директора Велиlсочернiгiвського лiцеtо Нихсньотеплiвськоi сiльсьltоi територiальноi
громади) та затверд}кеFIня складу KoнKypcнoi KoMicii оголошений конкурс на посаду
директора Великочернiгiвського ,пiцето Нижньотеплiвськоi сiльськоТ територiальноТ громади
(далi* конкурс).

Присутнi:

Голова KoMicii:
CTCXIHA Оксана Олександрiвна _. спецiалiст Вiллiлу освiти, культури, молодi та

сгIорту I-I ихсньотеплiвськоi сiльськоТ вiйськово-
ци в i.llbHoT адм iнiстрацiТ LL{астиl{ського райо ну
Луганськоi обласr,i;

Члени KoMicii;
ГУБАР Алiна Олександрiвна - заступниtс керiвника Ншкньотеплiвськоi

сiльськоТ вiйськово-цивiльноi адмiнiстраltii
Щастинського району Луганськоi областi;

* iнспектор з облiку та бронювання
вiйськовозобов'язаних Нихtньотеплiвськоi
сiльськоi вiйськово-цивiльноi алмiнiстрачii
Щастинського району ЛуганськоТ областi;

- спецiалiст Вiддiлу освiти, культури, молодi та
спорту I-{ихtньотеплiвсьttоi сiльськоi вiйськово-
цивiльгtоТ алмiнiстраuii Щастинського району
ЛуганськоТ областi;

- секретар Вiддiлу освiти, культури, молодi та
спорту Нихtньотеплiвсьltоi сiльськоi вiйськово-
цивiльноi адмiнiстрацii Щастинського району
JIуганськоТ областi.

ХОЛДОеНКО Анастасiя Валентинiвна

ЧЕРКАСОВА Юлiя BiKTopiBHa

КОРОТАСВА Олена Сергiiвна

Всього: б членiв KoMicii'.
Вiдсутнi: 1 член KoMicii'.
УСМАНОВА Наталiя .ЩмитрiiЪна, голова Станичlrо-ЛугаrIськоi обсдrtаноТ органiзацii

профспi;rки працiвllикiв освiти i rrауки УкраТни



порядоIt дЕI{I{иЙ
засiдаIIIIя коIIкурсноТ KoMiciT з проведеIIIIя коIIкурсу Ita посаду лиректора

I]е;lllкочернiгiвськtlго лiцсIо Нижllьотсплiвськttт сiльськот тсриторiа.пьrlоi громади

I1po визI{ання конкурсу на посалу /(ирекlора Великочернit,iвського лiцею
нияtньотеlt.lliвсьтсоi сiльськот терит,орiаlIьнот гропtади .гаким, шlо не вiдбувся.

/{оповiдас: О. CTexiHa. голова KclMiciT

СЛУХАJIИ:

CTcxillY OKcalIY ОлексаlrДрiвну, головУ KoнKypcнoi KoMicii, спецiалiста Вiддiлу освiти,
культури, молодi та спортУ I-Iижньотеплiвськоi сiльськоТ вiйськово-цивiльноi алмiнiстрацiТ
щастинсьttого району JIуганськоI обrIастi, яка ознайомила iз Порядком проведення
конкурсного вiлбору [Ia посаду диреI(тора Великочерtliгiвського .lIiцeto НихсlIьотеп,шiвськоi
сiльськоТ територi cr,TblIoT громади.

ВиСТУПИЛИ:
LIepKacoBa Iолiп BiKr"opiBHa, LIлеII конкурсноi rcoMicii, спецiалiст Вiддiлу освiти,

культури, молодi та спорту Нижньотеri;riвсьttоI Ci_TtbcbttoT вiйськово-цивi.llьноi алмiнiстраuiТ
щастинського району ЛугаIlськот областi, яка заува}кила, шдо вiдповiдttо до затверджеtIня
Полохtення про конкурс на посаду керiвlIика закладу загальноi середньоТ освiти комуrIальноi
форми власттостi, вiдповiдно до riаказу Вiллiлу освiти, ,,ynu..yp", молодi ..u .nopry
НижньотеПлiвськоI сiлtьськоi вiйськово-rlивi:rьноТ аliмiнiстрацii Щастинсько.о району
JIуганськоТ областi вiд 03.09.2021 Nъ51/1 <Про оголошенI{я конкурсу на зайнятr.я вакантноi
посади директора Великочернiгiвського :тiцеIо НихсньотеплiвськоТ сiльськоi територiальноi
громади) та затвердження складу копкурсноi KoMiciT оголошений конкурс на посаду
директора Велико,Iернiгiвськоl,о лiцеtо FIихtньотеплiвськоi сiльськоi територiальноТ громади.

TepMiH подачi документiв та вимоги до претендентiв та подur*r" Bcix необхiдних
локументil] для участi у конкурсах, оприлюдненi на веб-сай,гi Flижньотеllлiвськот сiльсьttоi
вiйськово-цивiльнот алмiнiстраuii LL{астинського району Лугаttськот областi.

Io. Чсркасова ttовiдомила про те, Lцо протягом 30 календарних днiв з дня
оприлIодI{ення оголоше}IIIя про провсllеIIIJя коIIкурсу, а саме з07.09,2021 року по 07.1о.2021
року вклIочно здiйсIIIоваI}ся прийом локументiв Biдt претеtллеtIтiв LIa участь у KoHKypci гrа
посаду директора Велико.tернiгiвського лilIеIо I-Iиrlснт,о,t,еп.ltiвськоТ сiльськоi територiальноi
громади.

Itонкурсгriй Koп,riciT надiйrпло .гри заяви про допусIi l{o учдg,lj у KoHKypci вiл Беретсного I.
М., Кенюtса IO. В. ,га Боровськоi в. п., яlсi претендуIоть на участь у Kol.{Kypci ira посаду
директора L3еликочернiгiвського ,тliцсlо [{ижньотеllлiвсьlсоi сiльськоТ тсриторiztliьноТ гроп'али.
На ПiДСТаВi П. 20 ПОЛОХtенНя Про конкурс Ira посаду керiвI.tика .uппuлу загальноi серелньоi
освiтИ комуIIаJIЫlоi формИ власttостi, затI]ердженого наказом начальника Вiддiлу освiти,
культури, молодi та спорту НижньотеплiвсьlсоТ сiльсьlсоi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
L[{астинсьtсого району Лугатrськоi областi вiд 09.08.2020 N94l/l двох кандилатiв не с
мохtливим допусти,ги до конкурсу через наявнiсть не повного пакета документiв. у
Бережного i. м, вiдсутнiй перспективIлий плаIl розвиткУ IIавчаJIьного закла/{у, уБоровськоI I}, п. - довiдка про вiztсу,гrliсть сулимостi та доRiдка IIро проходженIIя
психiатричного огляду 

"

CTcxilla OKcalta о.rlексаllдрiвltа, голова конкурсноТ KoMiciT, ,IKa зазнаLIила, що
вiлповiдно до п.27 llоложеrrня про конкурс на посалу керiвника закладу загальноТ середньоТ
освiти комунальноi (lорми власнос,гi, затвердженого наl(азом наLIалы{ика Вiддiлу освiти,
культури, молодi та спорту IIихсньо,геп;riвськоi сi,пьськоТ вiйськово-тIивiльrlоТ алмiнiстрачiI
ЩастинсьКого райопу ЛугансьtсоТ областi вiдi 09.08.2О2О N941/1, KoнKypclla комiсiя визIlас
конкурс таким, Iло не вiдбувся, якtцо вiлсу,гнi заяви ilpo участь у Ko}{Kypci або rrаявrliс,tъ
однiсТ заяви tIро участь у ItoHKypci.



о. CTcxiHa поставИj]а питанНя на голоСуваннЯ щодО визнання конкурсу на посаду
Директора Великочернiгiвського лiцеIо НижньотеплiвськоТ сiльськоТ територiальноТ громади
таким, що не вiдбувся у зв'язку iз лопущенням одлliсi заяви про участь у KoHKypci, а також
0ГОЛOСИТИ ПОВТОРно кОнкурс на гIосаду дирек,Iора ВеликочернiгiвськогO лiцею
Нижньотеплiвськоi сiльськоI територiаЛьноТ громади не пiзнiше десяти робочих днiв з дня
визнання конкурсу таким, що не вiлбувся.

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням) :

(за) - 5 (п'ять);
(проти) - 0 (нуль);
(утрималися) - 0 (нуль),

ВИРIШИЛИ:

1 Визнати KoFIKypc на посаду директора Великочернiгiвського лiцею Нижньотеплiвськоi
сiльськоi територiальноТ громади таким, що не вiлбувся,

2 Провести повторно конкурсу на посаду директора Великочернiгiвського лiцею
Нижньотеплiвськоi сiльськоi територiаЛьноi громади не пiзнiше десяти робочих днiв з
дня визнання конкурсу таким, lцо не вiдбувся.

УХВАЛИЛИ:

За результатами вiдкритого голосува}Iня членiв KoMicii з
посаду директора Великочерtliгiвсьlсого лiцеtо Ниrкньотеплiвськоi
громади:

проведеЕня конкурсу на
сiльськоi територiальноi

1 l]изнати конкурс на гIосаду диреIстора l}еликочернiгiвського лiцеrо Нихсньотеплiвськоi
сiльсьltоi територiальнот громади таким, шо не вiдбувся.

2 Провести повторIlО конкурсу на посаду директора Великочернiгiвсьtсого лiцею
I-Iижньотеп"lriвськоТ сiльськоi ,гери,горiаЛьноТ громади не пiзнitllе десяти робочих днiв з
дня Rизнаt{ня конкурсу таким, п{о [Ie вiлбувся.

Голова KoIrKypclIoi KoMicii:

Члени конкурсноi KoMicii:

о. CTCXIHA

А. гуБАр

А. холдоенко

Ю. ЧЕРКАСОВА

О. КОРОТАСВА


