
НОВОСАНЖАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 2

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 
09 липня 2021 року 
Початок о 09.00 год.

Присутні:

Голова конкурсної комісії: Краснюк М.Т.

Члени конкурсної комісії: Жильченко В.А., Сергеєва Л.О., Гусак Т.М., 

Логвиненко Г.С., Черненко О.В.

Секретар конкурсної комісії: Носова В.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення кваліфікаційного іспиту на заміщення вакантної 
посади директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської 
селищної ради.
Інформує: Носова В.О.- секретар конкурсної комісії.

2. Про публічну та відкриту презентацію перспективного плану 

розвитку закладу освіти.
Інформує: Краснюк М .Тголова  конкурсної комісії

3. Про оцінювання, підбиття підсумків та затвердження зведеної 
відомості проведення іспиту на заміщення вакантної посади директора 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу
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«Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської селищної 

ради.
Інформує: Краснюк М.Тголова  конкурсної комісії.

Про порядок проведення
Голова конкурсної комісії Краснюк М.Т. відкрила засідання конкурсної 

комісії та повідомила присутніх, що на засідання конкурсної комісії прибули 7 

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» - 7 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

І. Про проведення кваліфікаційного іспиту на заміщення вакантної 
посади директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської 
селищної ради.

СЛУХАЛИ: секретаря конкурсної комісії Носову В. О., яка

проінформувала присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту.

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти, керівника комунального закладу позашкільної освіти, затвердженого 

рішенням двадцять п’ятої сесії Новосанжарської селищної ради сьомого 
скликання від 26 вересня 2019 року № 159 кваліфікаційний іспит проводиться 

за напрямами перевірки на знання:

• Конституції України;

• Закону України «Про запобігання корупції»;

• Закону України «Про очищення влади»;

• законодавства України у сфері освіти, зокрема Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту»;

• законодавства України «Про працю».

Екзаменаційні білети складаються з 5 питань (по 1 питанню за 

напрямами) та 1 ситуаційного завдання.
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Загальний час для підготовки відповідей на питання екзаменаційного 

білета становить 1 годину ЗО хвилин.

Кваліфікаційний іспит розпочався о 09 год. 06 хв., в якому взяла участь 

кандидат на посаду директора Початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Новосанжарська дитяча музична школа» 

Новосанжарської селищної ради Сергеева І.М., яка письмово державною 

мовою відповідала на запитання, зазначені в екзаменаційному білеті за 

результатом власного вибору №6.

Під час підготовки письмових відповідей на екзаменаційний білет були 

присутні 6 членів конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії Жильченко В.А., у зв’язку з виробничою 

необхідністю, під час проведення письмового іспиту о 09 год. 40 хв. залишив
ф

засідання комісії і повідомив, що не зможе взяти участь у оцінюванні кандидата 

на посаду та встановленні результатів конкурсу.

Конкурсант завершила написання відповідей на білет об 10 год. 30 хв., 

тобто в термін передбачений Порядком проведення іспиту.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

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

II. Про публічну та відкриту презентацію перспективного плану 
розвитку закладу освіти.

СЛУХАЛИ: Голову конкурсної комісії Краснюк М.Т. яка повідомила, що 

відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу дошкільної освіти, керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти, керівника комунального закладу позашкільної освіти, затвердженого 

рішенням двадцять п’ятої сесії Новосанжарської селищної ради сьомого 

скликання від 26 вересня 2019 року № 15, після написання відповідей на 

екзаменаційний білет, кандидат публічно та відкрито презентує перспективний 

план розвитку закладу освіти. Для оцінювання презентації використовується 

п’ятибальна система.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
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Підсумки голосування:
«За» - 6 чол., «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Ш. Про оцінювання, підбиття підсумків та затвердження зведеної 
відомості проведення іспиту 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 

для оцінювання кожного завдання екзаменаційного білету використовується 

п’ятибальна система:

• 5 балів виставляється кандидату, який виявив глибокі знання 

законодавства та вирішив ситуаційне завдання;

• 4 бали виставляється кандидату, який виявив повні знання законодавства 

та вирішив ситуаційне завдання;

• 3 бали виставляється кандидату, який виявив розуміння поставлених 

завдань в обсязі, достатньому для подальшої роботи, та не в повній мірі 

висвітлив вирішення ситуаційного завдання;

• 2 бали виставляється кандидату, який розуміє основні поняття 

нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустив значну кількість 

помилок та не в повній мірі висвітлив вирішення ситуаційного завдання;

• 1 бал виставляється кандидату, який не в повній мірі розуміє основні 

поняття нормативно-правових актів, в процесі відповіді припустився грубих 

помилок, не вирішив ситуаційного завдання.

Оцінювання проводилося кожним членом комісії окремо в відомості 

проведення іспиту за кожне питання по трьом напрямам. Загальну суму балів 

занесено до Зведеної відомості проведення іспиту від 09 липня 2021 року 

(додається).

Письмовий іспит кандидат склала із середнім балом 29,49.

Публічну та відкриту презентацію перспективного плану розвитку 

закладу освіти конкурсною комісією оцінено в 4,16 балів.

Загальна сума балів, отримана за проведення конкурсного відбору склала 

33,65 балів.
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Голова конкурсної комісії Краснюк М.Т. оголосила, що кандидат на 
посаду директора набрала більше 75% максимальної суми балів, яка могла бути 
виставлена при наданні відповідей і вважається такою, що успішно склала 
кваліфікаційний іспит.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити зведену відомість проведення іспиту від 09.07.2021.

2. Визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

«Новосанжарська дитяча музична школа» Новосанжарської селищної ради 

Сергеєву Ірину Миколаївну,

3. Голові комісії інформувати селищного голову Супруна Г.ї. про 

результати конкурсу.

Голова конкурсної комісії, Краснюк* М.Т., привітала Сергеєву Ірину 

Миколаївну з перемогою в конкурсі на зайняття посади директора Початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Новосанжарська дитяча 

музична школа» Новосанжарської селищної ради.

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

Голова конкурсної комісії: 

Члени конкурсної комісії:

Краснюк М.Т. 

Сергеева Л.О. 

Гусак Т.М. 

Логвиненко Г.С. 

Черненко О.В. 

Носова В.О.


