
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 
на заміщення вакантної посади керівника 

Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів № 8 

29 серпня 2018 року м. Павлоград 

Присутні: 

Додаток реєстраційний лист 

Черга денна: 

1. Ознайомлення з положенням про конкурс, етапами проведення конкурсу та 
критеріями оцінювання кандидатів на посаду керівників закладів освіти. 

2. Розгляд документів, поданих особами, які претендують для участі у конкурсі на 
зайняття вакантної посади керівника Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 8. 

3. Визначення кандидатів які допускаються до участі у конкурсі на зайняття вакантної 
посади керівника Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8. 

4. Визначення дати проведення наступного етапу конкурсу. 

1. Слухали: Шуліку О.О. 
1.1. Про затвердження черги денної. 
1.2.Ознайомлення з положенням про конкурс, етапами проведення конкурсу та 

критеріями оцінювання кандидатів на посаду керівників закладів освіти. 

Вирішили: Затвердити чергу денну. 
Голосували: 
«за» - ^ ; «проти» - 0 ; «утримались» - О 

2. Слухали: Дем'яненко І.В. щодо розгляду документів, поданих особами, які 
претендують для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади керівника 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8. Документи, що подавалися 
особами, які претендують для участі у конкурсі, відповідно до оприлюдненого 
Комісією оголошення, прийняті в установленому порядку відділом освіти, ксерокопії 
документів завірені, сформовані та готові для представлення Комісії. 



3. Слухали: Дем'яненко І.В. інформацію щодо справи кандидата Климова 
Євгена Васильовича 

Заклад 
ПІБ, 
рік 

народження 

Освіта 
(освітньо-

квал іф ікаці й ний 
рівень, повне 
найменування 
навчального 
закладу, дата 
закінчення, 

спеціальність та 
кваліфікація) 

Трудова 
діяльність 
(загальний 

стаж 
роботи,) 

Документи , що 
засв ідчують 

додаткові 
переваги 

претендента: 

Відповідність 
щодо 

інших вимог 
(відсутність 
заборон до 

призначення) , 
примітки 

Повна вища, 
1992 р. -

Горлівський 
педагогічний 

інститут 
іноземних мов ім. 

Н.К. Крупської , 
вчитель Загальний "Відмінник 

французької та стаж освіти 
Климов англійської мов; роботи України" 

ЗШ № Євгеній 2014 рік - курси - 26 років грамоти - 7 Заява від 
8 Васильович резерву керівних (весь час диплом - 2 17.08.2018 р. 

1969 р.н. кадрів при працював у подяка - 3 
ДОІППО. школі) сертифікати про 

Чергова атестація навчання 
- у 2017 році, 

категорія -
спеціаліст вищої 

категорії , 
педагогічне 

звання - вчитель-
методист. 

Документи подані в повному обсязі. 

Голосували: 
«за» - ; «проти» - О ;«утримались» - О 
Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

4. Слухали інформацію Дем'яненко І.В. щодо оприлюднення інформації про 
кандидатів. 

Вирішили: оприлюднити на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено 
до участі у конкурсному відборі. 

Голосували: 
«за» - '1-Я- ; «проти» - (О ; «утримались» - О 



5. Слухали: Дем'яненко І.В., яка запропонувала 03.09.2018 року ознайомити 
кандидата на посаду керівника із закладом загальної середньої освіти, його колективом 
та батьківським самоврядуванням. 

Вирішили: 03.09.2018 року ознайомити кандидата на посаду керівника із 
закладом загальної середньої освіти, його колективом та батьківським 
самоврядуванням. 

Голосували: 
«за» - ;«проти» - О ; «утримались» - р 

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії: 

Шуліка О. О. 

Дем'яненко І.В 

Осипчук О.Б. 

Еккерт О.В. 

Феоктістова В.В. 

Лаппо Н.І. 

Болотова В.М. 

Пономаренко О.Ю. 

Скорик Т.М. 

Пахомова О.О. 

Пазюк Є.І. 

Цимбал О.О. 


