
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії 

на заміщення вакантної посади директора Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського мистецтва 

 

03 червня 2019 року 

 

Місце проведення: вул. Січових Стрільців, 24, м. Київ, каб.12 

 

Загальна кількість членів комісії  – 11 осіб. 

Присутні на засіданні конкурсної комісії – 8 осіб. 

 

Голова конкурсної комісії: Шкурова Тетяна Іванівна  

Секретар конкурсної комісії: Бойко Людмила Леонідівна   

 

Порядок денний:  

1. Вивчення документів, поданих від кандидатів на заміщення вакантної 

посади директора Київського вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва. 

 2. Допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх 

кандидатур. 

3. Визначення дати проведення тестування на знання законодавства у сфері 

освіти з врахуванням професійних обов’язків. 

4. Визначення дати проведення загальних зборів трудового колективу 

навчального закладу професійної (професійно-технічної) освіти, де претенденти 

на заміщення вакантної посади директора закладу презентують свої програми. 

5. Визначення дати проведення співбесід з претендентами на заміщення 

вакантної посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  

    Слухали: 

Про вивчення документів, поданих від кандидатів на заміщення вакантної 

посади директора Київського вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва  

     Виступила: Бойко Людмила Леонідівна, яка ознайомила із списком 

претендентів на заміщення вакантної посади директора Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва – Горбатюк Наталія 

Аркадіївна, Карбовська Юлія Сергіївна, Лисак Володимир Олексійович, Борзак 

Олександр Миколайович.  

  Виступила:, Шкурова Тетяна Іванівна, яка проінформувала про подані 

документи кожного кандидата на заміщення вакантної посади директора. 

    Вирішили: Інформацію взяти до відома  

    Голосували: «за» - 8, «проти» - 0,  «утримались» - 0. 

    Слухали: 

    2. Допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх 

кандидатур. 

           Виступила: Шкурова Тетяна Іванівна, яка оголосила підсумки розгляду 

документів.  



    Вирішили: допустити Горбатюк Наталію Аркадіївну, Лисака Володимира 

Олексійовича, Карбовську Юлію Сергіївну, Борзака Олександра Миколайовича 

до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 

    Голосували: «за» - 8,  «проти» - 0,  «утримались» - 0.    

     Слухали: 

3. Визначення дати проведення тестування на знання законодавства у 

сфері освіти з врахуванням професійних обов’язків. 

             Виступила: Шкурова Тетяна Іванівна, яка звернула увагу, що відповідно 

до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  

закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться тестування на 

знання законодавства у сфері освіти з врахуванням професійних обов’язків. 

             Вирішили: провести тестування претендентів 05 червня 2019 року за 

адресою:   м. Київ, вул. Кудряшова,12/14, КНП «Освітня агенція м. Києва» о 15.00 

годині. 

      Голосували: «за» - 8,  «проти» - 0,  «утримались» - 0. 

      Слухали: 

4. Визначення дати проведення загальних зборів трудового колективу 

навчального закладу професійної (професійно-технічної) освіти, де претенденти 

на заміщення вакантної посади директора закладу презентують свої програми. 

            Виступила: Шкурова Тетяна Іванівна, яка наголосила про проведення 

загальних зборів трудового колективу заслухавши презентації програм розвитку 

закладу освіти претендентами. 

       Вирішили: провести збори трудового колективу Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва 12 червня 2019 року 

о  16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А. 

     Голосували: «за» - 8,  «проти» - 0,  «утримались» - 0. 

     Слухали: 

5. Визначення дати проведення співбесід з претендентами на заміщення 

вакантної посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

  Виступила: Шкурова Тетяна Іванівна, яка наголосила на організаційних 

питаннях щодо проведення співбесід з претендентами. 

  Вирішили: провести співбесіди з претендентами 18 червня 2019 року о 

16.00 годині за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 24.  

    Голосували: «за» - 8,  «проти» - 0,  «утримались» - 0. 

 

 

Голова конкурсної комісії:                                 Тетяна ШКУРОВА 

 

Секретар конкурсної комісії:                              Людмила БОЙКО 

 

 


