
Протокол № 3 від 25 червня 2021 року 
засідання конкурсної комісії по відбору кандидатур керівників закладів загальної 

середньої освіти Дніпровського та Печерського районів міста Києва 

Присутні члени комісії: 

1. Багінська Алевтина Тадеушівна 
2. Галайчук Ігор Васильович 
3. Дика Наталія Михайлівна 
4. Калениченко Ніна Петрівна 
5. Лазебник Наталія Сергіївна 
6. Осадча Тетяна Володимирівна 
7. Роман Олена Костянтинівна 
8. Соломінчук Вікторія Володимирівна 
9. Странніков Андрій Миколайович 
10. Таран Сергій Вікторович 
11. Тодосова Галина Іванівна 
12. Уласик Юлія Олександрівна 
13. Федоренко Ярослав Юрійович 

Відсутні: 
Присяжнюк Михайло Олексійович 
Ярош Зоя Володимирівна 

Порядок денний: 

1. Про роботу конкурсної комісії під час публічної та відкритої презентації перспективного 
плану розвитку закладу загальної середньої освіти кандидатами на зайняття посад 
керівників закладів загальної середньої освіти. 
2. Про захист кандидатами перспективних планів розвитку закладів загальної середньої 
освіти міста Києва. 
3. Обрання та затвердження лічильної комісії. 
4. Визначення переможців по районах. Підведення підсумків конкурсу. 

1. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову 'йЬнкурсної комісії, яка зазначила, що III етап 
конкурсу проходить у відкритому режимі з відео-фіксацією та трансляцією в реальному 
часі. Виступи кандидатів з презентаціями перспективного плану розвитку закладу загальної 
середньої освіти заслуховуються послідовно в алфавітному порядку по районах згідно 
графіка. Голова комісії запропонувала надати кандидатам для виступу до 7 хвилин, для 
відповідей на запитання членів конкурсної комісії - до 3-х хвилин. 

ВИСТУПИЛИ: Странніков А.М., який запропонував для відповідей на запитання членів 
конкурсної комісії - до 5-й хвилин. 
ГОЛОСУВАЛИ: До 3-х хвилин: За - 8, проти - 3, утрималось - 0, не голосували - 0. 
До 5-й хвилин: За - 3, проти - 0, утрималось - 8, не голосували - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Надати кандидатам для відповідей на запитання членів конкурсної комісії - до 3-х 
хвилин. 

2. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову конкурсної комісії, яка повідомила членів 
комісії про необхідність оцінити презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти з виставленням балів у відомостях. 

3. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову конкурсної комісії, яка поінформувала, що є 
всі результати (бали) трьох етапів конкурсу від членів конкурсної комісії. Для визначення 
середнього балу кандидатів за публічний захист перспективного плану розвитку закладу 
освіти та визначення середнього балу за три етапи конкурсу необхідно обрати та затвердити 
лічильну комісію. 



ВИРІШИЛИ: Згідно пропозицій від членів конкурсної комісії лічильну комісію обрати у 
кількості трьох осіб: : 

1. Роман Олена Костянтинівна. 
2. Осадча Тетяна Володимирівна. 
3. Странніков Андрій Миколайович. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 11, проти- 0, утрималось - 0 , не голосували - 0 
Рішення прийнято. 

ВИСТУПИЛА: Представник лічильної комісії, яка оголосила середній бал кандидатів за* 
пуолічнии захист перспективного плану розвитку закладу освіти кандидатів на зайняття 
посад керівників закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва. 

1. Зайцева Ольга Петрівна: 2,54 бали 
2. Спринчук Наталя Олександрівна: 1,63 бали 
3. Тименко Лідія Олексіївна: 2,18 бали 
4. Кавун Олена Володимирівна: 2,9 бали 
5. Яланський Денис Геннадійович: 1,72 бали 
6. Тупало Вікторія Володимирівна: 3,00 бали 
7. Стасюк Наталія Євгенівна: 3,00 бали 
8. Андрієнко Анатолій Михайлович: 2,82 бали 
9. Жигаловська Вікторія Володимирівна: 2,36 бали 

ВИСТУПИЛА: Представник лічильної комісії, яка оголосила загальний бал кандидатів 
на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти Дніпровського району 
м. Києва за результатами трьох етапів конкурсу. , 

1. Зайцева Ольга Петрівна: 7,83 бала 
2. Спринчук Наталя Олександрівна: 6.56 бала 
3. Тименко Лідія Олексіївна: 7,97 бала 
4. Кавун Олена Володимирівна: 8,9 бала 
5. Яланський Денис Геннадійович: 5,79 бала 
6. Тупало Вікторія Володимирівна: 8,93 бали 
7. Стасюк Наталія Євгенівна: 8,93 бала 
8. Андрієнко Анатолій Михайлович: 6,82 бала -* 
9. Жигаловська Вікторія Володимирівна: 6,36 бала 

4. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову конкурсної комісії, яка запропонувала членам 
конкурсної комісії обговорити результати трьох етапів та рекомендувати/не 
рекомендувати/ кандидатів на посади керівників закладів загальної середньої освіти 
Дніпровського району м. Києва. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови м Києва-
Зайцеву Ольгу Петрівну (7,83 бала). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 11, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0 
Рішення прийнято. 

2. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора середньої загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 126 м. Києва: 
Спринчук Наталію Олександрівну (6,56 бала). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 0, проти - 11, утрималось - 0 , не голосували - 0 
Рішення не прийнято. 

3. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора середньої загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 126 м. Києва: 
Тименко Лідію Олексіївну (7,97 балів). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 11, проти - , утрималось - , не голосували - . 



Рішення прийнято. 

4. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора навчально-виховного комплексу 
№167 м.Києва: 
Кавун Олену Володимирівну (8,9 балів). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 11, проти- 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

5. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора середньої загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 182 м. Києва: 
Яланського Дениса Геннадійовича (5, 79 балів). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 1 0 , проти - 0 , утрималось - 1, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

6. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки і права: 
Тупало Вікторію Володимирівну (8,93 балів). 
ГОЛОСУВАЛИ: За -11 , проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

7. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 327 І ступеня м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов-
Стасюк Наталію Євгенівну (8,93 балів). 
ГОЛОСУВАЛИ: , За -1,1, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

8. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора Технічного ліцею м. Києва: 
Андрієнка Анатолія Михайловича (6,82 бал). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 11, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

9. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора навчально-виховного комплексу 
«Монтессорі» з поглибленим вивченням англійської мови: 
Жигаловську Вікторію Володимирівну (6,36 бала). 
ГОЛОСУВАЛИ: За -11, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

5. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову конкурсної комісії, яка повідомила членів 
комісії про необхідність оцінити презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти з виставленням балів у відомостях кандидатів на зайняття посад 
керівників закладів загальної середньої освіти Печерського району м. Києва. 

ВИСТУПИЛА: Представник лічильної комісії, яка оголосила середній бал кандидатів за 
публічний захист перспективного плану розвитку закладу освіти кандидатів на зайняття 
посад керівників закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва. 

1. Рудковська Руслана Андріївна: 3,00 бала 
2. Клюй Володимир Анатолійович: 2,5 бала 
3. Кузьменко Вікторія Євгенівна: 2,58 бала 
4. Смирнова Марія Олександрівна: 2,5 бала 
5. Вернудіна Ірина Володимирівна: - захворіла, повідомила. 

ВИСТУПИЛА: Представник лічильної комісії, яка оголосила загальний бал кандидатів 
на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти Печерського району м. 
Києва за результатами трьох етапів конкурсу. 

1. Рудковська Руслана Андріївна: 8,79 бала 
2. Клюй Володимир Анатолійович: 7,21 бала 
3. Кузьменко Вікторія Євгенівна: 7,72 бала 
4. Смирнова Марія Олександрівна: 6,14 бала 
5. Вернудіна Ірина Володимирівна: захворіла, повідомила 



6. СЛУХАЛИ: Багінську АЛ. - голову конкурсної комісії, яка запропонувала перенести 
захист презентації перспективного плану розвитку закладу освіти Вернудіновою Іриною 
Володимирівною (яка через хворобу не прибула на захист та повідомила комісію) на 
засідання конкурсної комісії, що відбудеться 30.06.2021 року 
ВИСТУПИЛИ: Галайчук Ігор Васильович, який запропонував заслухати перспективний 
план розвитку закладу освіти Вернудінової Ірини Володимирівни в онлайн-форматі. 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 12 , проти - 0 , утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

7. СЛУХАЛИ: Багінську А.Т. - голову конкурсної комісії, яка запропонувала членам 
конкурсної комісії обговорити результати трьох етапів та рекомендувати/не 
рекомендувати/ кандидатів на посади керівників закладів загальної середньої освіти 
Печерського району м. Києва. 

1. Визначити переможцем конкурсу на посаду директрпа гімцазії №56 м. Києва: 
Рудковську Руслану Андріївну (0,00 балів). 

За - 12, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - О ^ у ^ г ^ У у ^ ^ -ГОЛОСУВАЛИ: 
Рішення прийнято. 

2. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора серйньої загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 90 м. Києва: 
Клюя Володимира Анатолійовича (7,21 бала). 
ГОЛОСУВАЛИ; За - 12, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

3. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи 
І - III ступенів № 94 «Еллада» .м. Києва: 
Кузьменко Вікторію Євгенівну (7,72 бала). 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 12, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. 

4. Визначити переможцем конкурсу на посаду директора спеціалізованої школи №181 
ім. І. Кудрі з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва: 
Смирнову Марію Олександрівну (6,14 бала).. 
ГОЛОСУВАЛИ: За - 12, проти - 0, утрималось - 0, не голосували - 0. 
Рішення прийнято. ^ 7 

Голова конкурсної комісії: 
Секретар: 

Члени комісії: 

Багінська А.Т. 
Тодосова Г.І. 

Галайчук Ігор Васильович 

ка Наталія Михайлівна 

алениченко Ніна Петрівна 

Лазебник Наталія Сергіївна 

Осадча Тетяна Володимирівна 

Присяжнюк Михайло Олексійович 

оман Олена Костянтинівна 

Соломінчук Вікторія Володимирівна 

•Странніков Андрій Миколайович 

Таран Сергій Вікторович 

Уласик Юлія Олександрівна 

^ < ^ - Ь е д о р е н к о Ярослав Юрійович 

Ярош Зоя Володимирівна си-тгоіЯ-


