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засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу
І  на посаду керівника коммунального закладу загальної середньої осв?ти

смт Мілове

Міловської районної ради Луганської області

г 18 січня 2019 року

очаток: 10.00 
кінець: 10.30

^Присутні члени конкурсної комісії:

Ь і - л і олова конкурсної комїсо:

Г' %  ■ Олег Євгенович - Міловська районна рада

^^^»^ШйкУ,;:‘'ЗаСТ\'ПНИК голови конкурсної комісії:
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/Щ(ір^р|3)едаєв Олексій Вікторович

.ііїіійй ?н^®кретар конкурсної комісії:
Іішура Тетяна Володимирівна

Присутні члени конкурсної комісії: 

лПригорнєва Світлана Іванівна

аП исаренко Ірина Василівна 

1^. 4 т ’ь> ■ Родченко Світлана Олександрівна

, ::іг
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V- ' ■. Мороз Сергій Миколайович

~ методичне об’єднання керівників 
загальної середньої освіти 
MІJЮвcькoгo району

- відділ освіти Міловської районної 
державної адміністрації

- Міловська районна рада

- Міловська районна рада

- трудовий колектив МикільськоГ 
загальноосвітньої школи 1-И1 
ступенів

- іметодичне об’єднання керів :иків 
загальної середньої освіти 
Міловського району

І Відсутні члени конкурсної комісії;
.vA‘

Ш (Ш^оРошилова Валерія Сергіївна

..«і.; і- : ■ ■- ?•> Мороз Наталія Петрівна

- відділ освіти Міловської районної 
державної адміністрації

~ трудовий колектив Морозівської 
загальноосвітньої школи І-Ш
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Ляленко Михайло Васильович
ступенів
- громадське об’єднання батьків учнів 
Микільської загальноосвітньої школи 
І-ІП ступенів

Яцун Лідія Іванівна - громадське об’єднання батьків учнів 
Морозівської загальноосвітньої
школи І-ІИ ступенів 

Порядок денний
1. Розгляд документів претендентів та ухвалення рішення про допуск 

або відмову у допуску осіб, які беруть участь у конкурсі на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти Міловської районної ради 

.Луганської області.

2. Призначення дати першого етапу (Перевірка претендентів на знэ.ння 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних 
компетентностей з вирішення ситуаційного завдання, що відбувається 

;||Щ;*шляхом надання письмових відповідей на питання білету) та другого етапу 
ч^фіублічний захист претендентів Програми розвитку закладу з використанням 

мультимедійної презентації) конкурсі на посаду керівника комунального 
закладу загальної середньої освіти Міловської районної ради Луганської 
області.
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Розгляд питань порядку денного
1. Розгляд документів претендентів та ухвалення рішення про допуск 

або відмову у допуску осіб, які беруть участь у конкурсі на посаду керівника 
’̂̂ Н^ІСомунального закладу загальної середньої освіти Міловської районної ради 

'Луганської області.
Слухали;Мішуру Т.В., яка ознайомила членів комісії з документами 

наданими кандидатами на посаду директора Морозівської загальноосвітньої 
„школи І-ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області та 

І ?;-Шикільської загаїїьноосвітньої школи і-ІЇІ ступенів Міловської районної ради 
Луганської області відповідно до Положення.

Вирішили:допустити кандидата Бриль Тетяну Миколаївну до участі в 
» конкурсі на посадукерівника Морозівської загальноосвітньої школи І-ИІ 
■;;ступенів Міловської районної ради Луганської області.

Допустити кандидата Косенко Людмилу Олександрівну до участі в 
конкурсі на посаду керівника Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Міловської районної ради Луганської області.

Секретарю конкурсної комісії надіслати повідомлення про допуск 
ІіШ'письмово на електронну адресу або за телефоном (з фіксацією дати і часу 

повідомлення).
Голосували: «за» -  7 чол. (Кашуба О.Є, Пригорнєва С.І., Писаренко

І.В., Мішура Т.В., Родченко С.О., Федаєв О.В., Мороз С.М.);
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«проти» -  О чол.; 
«утрималось» -  О чол.

. З і 'К І Ш ї : 2.Призначення дати першого етапу (Перевірка претендентів на знання 
'законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних 

“’*|«^|КОмпетентностей з вирішення ситуаційного завдання, що відбувається 
З ^ л я х о м  надання письмових відповідей на питання білету) та другого етапу 

" (Публічний захист претендентів Проірами розвитку закладу з використанням
^'мультимедійної презентації) конкурсі на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Міловської районної ради Луганської 
“ “ їік&|,;області.

V.

ПОГОДНИХ умов.

• 'і < '-П' г«'-

Слухали: Кашубу О.Є., який запропонував провести перший ет.ш та 
другий етап конкурсного відбору в один день, у зв’язку погіршенням

Виступили;

Виступили: Мішура Т.В., яка запропонувала підтримати пропозицію 
Щ  Ьр Ш щ ^ олови конкурсної комісії та провести конкурсний відбір 23 січня 2019 року о 
" і '' ’■ “ 0:00 год.

Голосували: «за» -  7 чол. (Кашуба О.Є, Пригорнєва С.І., Писа]:енко5*:/:--,.;. -А--*'./'

і •» Міпіура Т.В., Родченко С.О., Федаєв О.В., Мороз С.М.);
«проти» -  о чол.; 
«утрималось» -  О чол.

г ї.гукч

Рішення прийнято 

Голова комісії конкурсної комісії 

Заступник голови комісії конкурсної комісії 

Секретар комісії конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії:

О.Є. Кашуба 

<г^^О.В. Федаєв 

Т.В. Мішура

С.І. Пригорнєва 
І.В. Писаренко 
С.О. Родченко 
С.М. Мороз


