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ПРОТОКОЛ Хо з
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

директора комунального закладу «Кисляцький навчально-виховний комплекс: 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-Ш  ступенів -  дошкільний 

навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради»
77 червня 2021 року 

10:30 год. сесійна зала 
обласної Ради

Присутні члени конкурсної комісії: Буняк В.В., Волинець A.B., Загородній С.П., 
Замкова Н.Л., Івасю к І. Д ., М алінін В. В.

СЛУХАЛИ: Івасюка Ігоря Дмитровича -  заступника голови обласної Ради, 
голову конкурсної комісії який поінформував, що відповідно до пункту 9 стаїті 39 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» конкурсна комісія протягом 
двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця 
конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

На попередньому засіданні конкурсної комісії кандидатом Порохнявим  
Дмитром Володимировичем було презентовано перспективний план розвитку 
комунального закладу «Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад 
Гайсинського району Віш-шцької обласної Ради», виконано тестове та ситуаційне 
завдання.

Івасюк Ігор Дмитрович - запропонував затвердити порядок денний засідання з 
одного питання:

1. Про визначення переможця конкурсу на посаду директора 
ком унального зак ладу «К исляцький навчально-виховний  комплекс: 
спеціальна загальноосвітня ш кола-інтернат І-ІП  ступенів -  дош кільний  
навчальний заклад Г ай син ського району В ін ни цьк ої обл асн ої Ради».

ВИРІШИЛИ;
Затвердити порядок денний

«За» - 6
«Проти» - О
«Утримались» - О

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. П ро визначення перем ож ця конкурсу на посаду директора  

ком унального зак ладу «К исляцький н авчально-виховний  комплекс: 
спеціальна загальноосвітн я ш кола-інтернат І-П І ступенів -  дош кільний  
навчальний зак лад Г айсинського району В ін н и ц ьк ої обласн ої Ради».

СЛУХАЛИ 1: Зам кову Н аталію  Л еонідівну -  секретаря конкурсної 
комісії, голову постійної ком ісії обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, м олоді та  спорту, яка оголосила результати письмового тестування на 
знання кандидатом законодавства України у сфері загальної середньої освіти та



вирішення кандидатом письмового ситуаційного завдання на знання професійних 
компетентностей.

ВИРІШ ИЛИ 1: Визначити переможцем конкурсу на посаду директора 
комунального закладу «Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад 
Гайсинського району Вінницької обласної Ради» Порохнявого Дмитра 
Володимировича.

«За» -  6
«Проти» ~ О
«Утримались» - О

Голова конкурсної комісії

Секретар комісії 

Члени конкурсної комісії

І. Д. ІВАСЮ К

Н. Л. ЗАМКОВА

Буняк В.В. 
в о л и н е ц ь  А. В. 

Малінін В. В. 
Загородній С. П.


