
ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії департаменту освіти та гуманітарної політики 
Черкаської міської ради з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
директорів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
м.Черкаси

від 02.06.2021 Присутні:
1. Рубан Сергій Леонідович, депутат Черкаської міської 

ради, голова комісії;
2. Холупняк Катерина Олександрівна, депутат Черкаської 

міської ради, член комісії;
3. Абрамова Карина Сергіївна, депутат Черкаської міської 

ради, член комісії;
4. Файнштейн Світлана Олексіївна, головний спеціаліст 

відділу дошкільної і загальної середньої освіти 
Управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації, член комісії;

5. Шевченко Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст 
відділу інклюзивної, позашкільної освіти та виховної 
роботи Управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації, член комісії;

6. Москаленко Віта Юріївна, член ГО «Міжнародна 
асоціація сучасної освіти, науки та культури», член 
комісії;

7. Бойко Анжела Іванівна, завідувач кафедри 
філософських та політичних наук Черкаського 
держаного технологічного університету, член комісії;

8. Піддубна Тетяна Анатоліївна, практичний психолог, 
асистент вчителя інклюзивної освіти, вчитель 
початкових класів, член ГО «Платформа громадських 
діалогів», член комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Перевірка поданих для участі у конкурсі документів щодо 

відповідності встановлених вимогам. Прийняття рішення про 
допущення та/або недопущення до участі у конкурсі.

СЛУХАЛИ: Рубана С.Л., який ознайомив всіх присутніх з вимогами до 
документів, які необхідно подати для участі у конкурсі відповідно до ч.5 
ст.39 Закону України «Про повну загальну освіту» та п.6 Положення про



проведення конкурсу на посаду директора загальної середньої освіти 
комунальної форми власності м.Черкаси, затвердженого наказом 
департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 
28.04.2021 №258.

1. Запропонував обрати секретарем комісії Москаленко Віту Юріївну, 
член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»

Голосували: «ЗА» ^______ «Проти» ______ «Утримались»

2. Представив на розгляд комісії подані документи претендентів для 
участі в конкурсі на посади директорів закладів загальної середньої освіти 
м. Черкаси.

УХВАЛИЛИ:
1. Відповідають вимогам документи подані на посаду директорів закладів

загальної середньої освіти:
1. СаєнкаС.І.

Голосували: «ЗА» і «Проти» «Утримались»
2. Ткаченко Т.Є.

Голосували: «ЗА» $ «Проти» «Утримались»
3. Завіновський В.І.

Голосували: «ЗА» ¥ «Проти» «Утримались»
4. Шамара С.О.

Голосували: «ЗА» «Проти» «Утримались»
5. Саєнко Т.Б.

Голосували: «ЗА» ї «Проти» «Утримались»
6. Дибченко О.І.

3Голосували: «ЗА» «Проти» «Утримались»
7. Шульга В.І.

їГолосували: «ЗА» «Проти» «Утримались»
8. Іванова А.Л.

Голосували: «ЗА» 8 «Проти» «Утримались»
9. Добровольський В.В.

Голосували: «ЗА» $ «Проти» «Утримались»
Ю.Нагайчук Н.Г.

Голосували: «ЗА» 5 «Проти» «Утримались»
11.Новицький С.О.



Голосували: «ЗА»_-----
12.Жгир А.Й.

Голосували: «ЗА»-----
13. Субота І.В.

Голосували: «ЗА»----
14.Касян А.І.

Голосували: «ЗА»----
15.0 садчаС.А. 

Голосували: «ЗА»—
16.Юрін О.Є.

Голосували: «ЗА»-------
17.КузнєцовЮ.О.

Голосували: «ЗА»_-------
18 Нечитайло О.В.

Голосували: «ЗА»-------------
19.Берестовий А.І. 

Голосували: «ЗА»_
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20.Северинчук JI.A.

«Проти»,

J -----

Голосували: «ЗА»---------1.-------«Проти»_
. .  „  •_____  п г

т
7

21.Пасічник Л.Г.
Голосували: «ЗА»-----

22.Скорик Т.А.

Голосували: «ЗА»-----
23.Деркач O.A.

Голосували: «ЗА»-------
24.Кравченко І.В.

Голосували: «ЗА»_--------_£— -
25.Базилевський М.В.

КГолосували: «ЗА»_-------------
26.Науменко О.В.

Голосували: «ЗА»_------------—
27.Пивоваров В.М.

Голосували: «ЗА»---- ---- £—
28.Чорноіваненко М.О.

Голосували: «ЗА»_ £ —
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29.Коваленко О.П.

Голосували: «ЗА»---------- -
30.Кириленко В.М.

Голосували: «ЗА»------ £_
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31.Діденко С.В.
Голосували: «ЗА»____ £ _____ «Проти» _____«Утримались»

32.Прокопенко Н.Л.
Голосували: «ЗА»_____ ______«Проти»_____ ~  «Утримались»

33.Дейнега В.М.
Голосували: «ЗА»_____ ______ «Проти» ~~_____ «Утримались»

34.Бударний В.В.
Голосували: «ЗА»_______ї? «Проти»_____~_____ «Утримались»

35.Волошин І.В.
Голосували: «ЗА»_______% «Проти» ~~_____ «Утримались»

36.Ляшенко О.М.
Голосували: «ЗА»______?  «Проти»_____  «Утримались»

37.Плющай І.І.
Голосували: «ЗА»_____ ______«Проти»______ «Утримались»

38.Бобкова Н.О.
Голосували: «ЗА»_____ ______«Проти»_____ ' _____ «Утримались»

2. Допустити до участі у конкурсі на посаду:
1. Саєнка С.І.,
2. Ткаченко Т.Є.,
3. Завіновського В.І.,
4. Шамару С.О.,
5. Саєнко Т.Б.,
6. Дибченка О.І.,
7. Шульгу В.І.,
8. Іванову А.Л.,
9. Добровольського В.В.,
10.Нагайчук Н.Г.,
11.Новицького С.О.,
12.Жгира А.Й.,
13.Суботу І.В.,
Н.Касяна А.І.,
15.0садчу С.А.,
16.Юріна О.Є.,
17.Кузнєцова Ю.О.,
18.Нечитайло О.В.,
19.Берестового А.І.,
20.Северенчук Л.А.,
21.Пасічник Л.Г.,



22.Скорик Т.А.,
23.Деркача O.A.,
24.Кравченко І.В.,
25.Базилевського М.В.,
26.Науменко О.В.,
27.Пивоварова В.М.,
28.Чорноіваненка М.О.,
29.Коваленко О.П.,
30.Кириленко В.М.,
31.Діденка С.В.,
32.Прокопенко H.JL,
33.Дейнегу В.М.,
34.Бударного В.В.,
35.Волошина І.В.,
36.Ляшенко О.М.,
37.Плющая І.І.,
38.Бобкову Н.О..

3. Про ознайомлення учасників конкурсу із закладами загальної середньої 
освіти, їх трудовим колективом та представниками органів громадського 
самоврядування

СЛУХАЛИгРубана С.Л., який повідомив присутніх, що відповідно до пункту 
7 статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 11 
«Положення про проведення конкурсу на посаду директора закладу загальної 
середньої освіти комунальної форми власності м. Черкаси», затвердженого 
наказом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 
ради від 28.04.2021 № 258, учасники конкурсу на посаду директора закладу 
загальної середньої освіти повинні ознайомитися із закладом загальної 
середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів 
громадського самоврядування закладу, до якого вони подали свої 
документи.
Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 
розроблено графік проведення ознайомлення учасників конкурсу із 
закладами освіти, яке відбудеться 07 червня 2021року.

Інформація про зустріч з учасниками конкурсу на посаду директора 
закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності м. Черкаси 
має бути розміщена не пізніше 03 червня 2021 року на офіційному сайті та 
дошці оголошень кожного із закладів загальної середньої освіти, в яких



проводиться конкурс, а учасники конкурсу повідомлені своєчасно про час 
даноїзу стрічі.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію Голови комісії Рубана С.Л. взяти до уваги.
Наступне засідання комісії провести 08 червня 2021 року о 16 годині.
На засідання комісії запросити начальника управління освіти та гуманітарної 
політики Степка Є.П. для заслуховування його доповіді щодо результатів 
проведеного 07 червня 2021 року ознайомлення учасників конкурсу із 
закладами загальної середньої освіти, їх трудовим колективом та 
представниками органів громадського самоврядування.

Голосували: «ЗА»____ _______«Проти»_____ «Утримались» ~

Г олова коміс

Члени Коміс

сеР’ Т.О. Шевченко 
1 /;В.Ю. Москаленко

С.Л. Рубан

Т.А. Піддубна

К.С.Абрамова 
С.О. Файнштейн

.О. Холупняк

Бойко


