
Протокол № 1 

 від 19 жовтня 2021 року 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття  

посад  керівників закладів загальної середньої освіти  

Деснянського району міста Києва 

 

19 жовтня 2021 року 

 

Присутні члени комісії: 

Геведзе Олена Олександрівна;  

Грушко Віктор Валентинович; 

Зантарая Георгій Малхазович; 

Карпінська Марія Юріївна; 

Козак Тарас Мирославович; 

Маєвська Наталія Василівна; 

Онищенко Галина Олександрівна;  

Орєхова Ірина Вікторівна; 

Осадча Тетяна Володимирівна; 

Сабол Діана Михайлівна; 

Уласик Юлія Олександрівна. 

 

Відсутні: 

Зубко Юрій Григорович;  

Мартинюк Віктор Олексійович; 

Порайко Андрій Миколайович. 

 

 

Порядок денний: 

 

1.  Організаційні питання. 

2.  Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії. 

3. Про перевірку поданих кандидатами документів щодо відповідності установленим 

вимогам та прийняття рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі. 

4. Про участь членів конкурсної комісії під час тестування кандидатів на знання 

законодавства у сфері загальної середньої освіти. 

5. Про участь членів конкурсної комісії під час вирішення кандидатами письмового 

ситуаційного завдання. 

6. Про роботу конкурсної комісії під час публічної та відкритої презентації кандидатами 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання 

відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.   

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Юрченко С.П., начальника відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення навчальних закладів Департаменту освіти і науки, яка повідомила, що 

конкурс на зайняття посад  керівників закладів загальної середньої освіти проводиться 

відповідно до статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про 

конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням 



Київської міської ради від 10.06.2021 р. № 1441/1482, з дотриманням всіх часових термінів. 

Умови конкурсу були оприлюднені на офіційному сайті Департаменту освіти і науки та на 

сайті відповідного закладу освіти. 

  

2. СЛУХАЛИ: Юрченко С.П., начальника відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення навчальних закладів Департаменту освіти і науки, яка запропонувала 

обрати голову та секретаря конкурсної комісії. 

 

ВИСТУПИЛА: Уласик Ю.О., член конкурсної комісії, яка запропонувала обрати 

головою конкурсної комісії Орєхову Ірину Вікторівну. 

 

ВИРІШИЛИ: Головою конкурсної комісії по відбору кандидатур керівників закладів 

загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва обрати Орєхову Ірину 

Вікторівну. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «За» - 10, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: Грушко В.В., член конкурсної комісії, який запропонував обрати 

секретарем конкурсної комісії Онищенко Галину Олександрівну. 

 

ВИРІШИЛИ: Секретарем конкурсної комісії по відбору кандидатур керівників закладів 

загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва Онищенко Галину 

Олександрівну. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Орєхову І.В., голову конкурсної комісії, яка запропонувала членам 

конкурсної комісії розглянути документи, подані особами, які претендують для участі в 

конкурсі на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти та ухвалити рішення 

про допуск або відмову у їх допуску до конкурсу. 

 

ВИСТУПИЛА: Юрченко С.П., начальник відділу управління персоналом та кадрового 

забезпечення навчальних закладів, яка зазначила, що враховуючи продовження карантинних 

обмежень у місті Києві, документи для участі у конкурсі приймалися в електронному вигляді 

уповноваженою особою відділу управління персоналом та кадрового забезпечення навчальних 

закладів Департаменту освіти і науки в установленому порядку.  

Для участі у конкурсі на 2 посади керівників закладів загальної середньої освіти 

Деснянського району міста Києва (НВК № 278, гімназія «Троєщина») подали документи           

4 особи.  

Всі документи, які подали кандидати на зайняття посад керівників закладів загальної 

середньої освіти відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про повну загальну 

середню освіту», а саме: всі претенденти є громадянами України, мають вищу освіту ступеня 

не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох 

років, сертифікат про рівень володіння державною мовою, стан фізичного і психічного 

здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

 

ВИСТУПИЛА: Орєхова І.В., голова конкурсної комісії,  яка запропонувала допустити 

до участі у конкурсі кандидатів на зайняття посад керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

 



ВИРІШИЛИ:  На підставі вивчення поданих документів допустити до участі у конкурсі 

на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти Деснянського району міста 

Києва кандидатів: 

 

1. Євтушенко Тетяну Петрівну; 

2. Ляшенко Анну Миколаївну; 

3. Маркосян Вікторію Юріївну; 

4. Солопенка Володимира Анатолійовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0. 

Рішення прийнято.  

 

4. СЛУХАЛИ: Орєхову І.В., голову конкурсної комісії, яка оголосила алгоритм 

проведення конкурсу по відбору кандидатур керівників закладів загальної середньої освіти   

28 жовтня 2021 року за адресою:  м. Київ, вул. Кудряшова, 12/14 (КНП «Освітня агенція міста 

Києва») провести: 

- перевірку кандидатів на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших 

нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом комп’ютерного 

тестування; 

- перевірку професійних компетентностей кандидатів, що відбудеться шляхом 

письмового виконання ситуаційного завдання; 

-   публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти кандидатами на 

посади керівників закладів освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

Відповідно до Положення про конкурси на посади керівників закладів загальної 

середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

Орєхова І.В., голова конкурсної комісії, поінформувала про необхідність присутності членів 

комісії під час конкурсних випробувань. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Геведзе О.О., Карпінська М.Ю., Осадча Т.В., члени конкурсної комісії, 

які запропонували кандидатури для участі у тестуванні кандидатів на знання законодавства у 

сфері загальної середньої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: Делегувати членів конкурсної комісії, які будуть присутні під час 

тестування кандидатів на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, а саме: 
 

Геведзе О.О. 

Зантараю Г.М. 

Карпінську М.Ю. 

Козака Т.М. 

Орєхову І.В. 

Осадчу Т.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ:  Орєхову І.В., голову конкурсної комісії, щодо присутності членів 

комісії під час вирішення кандидатами ситуаційного завдання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Геведзе О.О., Занатарая Г.М., Карпінська М.Ю., Осадча Т.В., члени 

конкурсної комісії, які запропонували кандидатури, що будуть присутні під час вирішення 

кандидатами ситуаційного завдання.  

 



ВИРІШИЛИ: Делегувати членів конкурсної комісії, які будуть присутні під час 

вирішення кандидатами ситуаційного завдання, а саме: 
 

Геведзе О.О. 

Зантараю Г.М. 

Карпінську М.Ю. 

Орєхову І.В. 

Осадчу Т.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: Орєхову І.В., голову конкурсної комісії, яка зазначила, що під час       

ІІІ етапу конкурсу кандидати на посади керівників закладів освіти презентують перспективний 

план розвитку закладу освіти. Виступи кандидатів з презентаціями закладу загальної середньої 

освіти заслуховуються послідовно в алфавітному порядку згідно графіку. Голова комісії 

запропонувала надати кандидатам для виступу до 7 хвилин, для відповідей на запитання 

членів конкурсної комісії – до 3-х хвилин. Під час презентації забезпечується відеофіксація та 

відеотрансляція конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на єдиному веб-порталі 

територіальної громади міста Києва відеозапису впродовж одного робочого з дня його 

проведення. 

 

ВИРІШИЛИ:  надати кандидатам для виступу до 7 хвилин, для відповідей на запитання 

членів конкурсної комісії – до 3-х хвилин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0, «Не голосували» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова конкурсної комісії:                                                        Орєхова І.В.  

 

Секретар:                                                                                     Онищенко Г.О. 

 

 

 


