
НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії з проведення добору на зайняття посади 

директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської
селищної ради

смт Нові Санжари 
Конференц-зала 
07 липня 2021 року 
Початок о 14.00 год.

Присутні:
Голова конкурсної комісії: Краснюк М.Т.

Члени конкурсної комісії: Сергеева Л.О., Гусак Т.М., Логвиненко Г.С.. 

Черненко О.В.

Секретар конкурсної комісії: Носова В.О.

Відсутні: Жильченко В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про попередній розгляд документів, поданих кандидатом на 

посаду директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської 
селищної ради, на відповідність встановленим законодавством вимогам та 

допуск до участі кандидата на посаду керівника вказаного закладу освіти.
Інформує: Краснюк М .Т голова  конкурсної комісії

2. Про затвердження екзаменаційних білетів для складання іспиту 

кандидатів на заміщення вакантної посади директора Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Новосанжарська 

дитяча музична школа» Новосанжарської селищної ради.
Інформує: Краснюк М .Тголова  конкурсної комісії
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Про порядок проведення

Голова конкурсної комісії Краснюк М.Т. відкрила засідання конкурсної 

комісії та повідомила присутніх, що на засідання конкурсної комісії прибули 6 

членів конкурсної комісії. Комісія є повноважною. Рішення Комісії 

приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів, присутніх на 

засіданні та запропонувала затвердити порядок денний засідання комісії.

Порядок денний затверджено одноголосно.

Підсумки голосування:
«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

І. Про попередній розгляд документів, поданих кандидатом на посаду 

директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Новосанжарська дитяча музіАна школа» Новосанжарської 
селищної ради, на відповідність встановленим законодавством вимогам та 

допуск до участі кандидата на посаду керівника вказаного закладу освіти,
СЛУХАЛИ: Голову конкурсної комісії Краснюк М.Т., яка ознайомила 

членів комісії з рішеннями восьмої позачергової сесії Новосанжарської 

селищної ради восьмого скликання від З І березня 2021 року №20 «Про 

оголошення конкурсу на посаду директора Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» 

Новосанжарської селищної ради», рішенням двадцять п’ятої сесії 

Новосанжарської селищної ради сьомого скликання від 26 вересня 2019 року 

№ 15 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти, керівника комунального закладу позашкільної 

освіти» та розпорядженням селищного голови від 14 квітня 2021 року № 84 

«Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

«Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської селищної ради».

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти, керівника комунального закладу позашкільної освіти кандидатом на



з
посаду керівника може бути особа, яка е громадянином України, має вищу 

педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 

психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

ВИСТУПИЛИ: секретар конкурсної комісії Носова В.О., яка повідомила, 

що для участі в конкурсі на посаду директора Початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» 

Новосанжарської селищної ради заяву та документи подала один кандидат 

Сергеева Ірина Миколаївна.

Сергеева Ірина Миколаївна, ЗО серпня 1964 року народження, громадянка 

України. Освіта вища. У 1985 році закінчила Полтавське державне музичне 

училище імені М.В. Лисенка за спеціальністю «Теорія музики», здобула 

кваліфікацію викладача музичної школи по Сольфеджіо, музичній літературі та 

загальному фортепіано. В 1993 році закінчила Харківський держуніверситет за 

спеціальністю «Російська мова та література», здобула кваліфікацію спеціаліста 

філолога, викладача російської мови та літератури.

Має досвід роботи на посадах: викладача музично-теоретичних дисциплін, 

учителя російської мови та зарубіжної літератури, заступника директора з 

навчально-виховної роботи та директора дитячої музичної школи (з 2005 року).

Секретар конкурсної комісії Носова В.О. ознайомила членів конкурсної 

комісії з документами, поданими кандидатом.

Член конкурсної комісії Гусак Т.М. звернула увагу інших членів комісії на 

відсутність у кандидата на посаду вищої музичної освіти.

Секретар конкурсної комісії Носова В.О. повідомила, що подані 

кандидатом документи не суперечать вимогам чинного законодавства, а саме:

- пункту 3 статті 21 та пункту 2 статті 23 Закону України «Про позашкільну 

освіту»;

- пункту 3 розділу III Положення про мистецьку школу, затвердженого 

Наказом Міністерства культури України 09 серпня 2018 року №686;

- пункту 2 статті 26 Закону України «Про освіту»;



- пункту 5.1 розділу V Статуту початкового спеціалізованого

мистецького навчального закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» 

Новосанжарської селищної ради.

Відповідно до вшцевикладеного, документи подані кандидатом 

Сергеєвою І.М. ? відповідають кваліфікаційним вимогам згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 р. № 291 «Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника 

державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

ВИРІШИЛИ: допустити Сергеєву Ірину Миколаївну до участі в доборі 

кандидатів на посаду директора Початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» 

Новосанжарської селищної ради.

Підсумки голосування:
«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

II. Про затвердження екзаменаційних білетів для складання іспиту 

кандидатів на заміщення вакантної посади директора Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Новосанжарська 

дитяча музична школа» Новосанжарської селищної ради.
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії. Краснюк М.Т, яка повідомила, що 

відповідно до пункту 17 Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти, керівника комунального закладу позашкільної 

освіти:

- перелік питань на перевірку знання законодавства мають бути 

актуальними в межах діючого законодавства;

- екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії;

- питання в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в 

Переліку та кількість білетів має бути не менше 15;

- до кожного білета включаються п’ять питань на перевірку знання 

законодавства та одне ситуаційне завдання.
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ВИРІШИЛИ: затвердити екзаменаційні білети для складання 

іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Новосанжарська дитяча 

музична школа» Новосанжарської селищної ради.

Підсумки голосування:
«За» - 6 чол.. «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
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Голова конкурсної комісії: 

Члени конкурсної комісії:

Краснюк М.Т. 

Сергеева Л.О. 
Гусак Т.М. 

Логвиненко Г.С. 

Черненко О.В. 

Носова В.О.


