
П Р О Т О К О Л  № 2  
• •• • •••-**■**■ засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу

на посаду директора комунального закладу «Гірнича гімназія Міської
ради міста Кропивницького»

Дата проведення: 19 серпня 2020 року 
Час проведення: 09.00
Місце проведення: приміщення Міської ради міста Кропивницького

(вул. Велика Перспективна, 41, ауд. № 215)
Присутні:
Голова комісії -  Костенко Лариса Давидівна, начальник управління освіти 
Заступник голови комісії -  Васильєва Олена Костянтинівна, начальник відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти 
секретар комісії - Прудко Наталія Володимирівна, головний спеціаліст управління 

„ освіти
Члени комісії:

Ніжнікова Анна Олександрівна

Сергієнко Григорій Вікторович
Міс . . :  «іг
Саржевський Олександр 
Анатолійович
Титаренко Лілія Станіславівна 

Чередніченко Наталя Юріївна 

Федорченко Тетяна Іванівна

Фундовний Володимир 
Васильович
Павлова Тетяна Анатоліївна

Тутаєва Майя Олексіївна
( а г  ! ! гам і

Городецька Юлія Сергіївна

Відсутні:
Кролевець Андрій Вікторович

- депутат Міської ради міста 
Кропивницького

депутат Міської ради міста 
Кропивницького

- представник ГО «Асоціація керівників
закладів освіти міста Кропивницького»

- представник ГО «Асоціація керівників
закладів освіти міста Кропивницького»

- представник ГО «Асоціація керівників
закладів освіти міста Кропивницького»

- заступник голови міської профспілкової 
організації працівників освіти і науки 
України міста Кропивницького

- голова Кропивницької міської організації
вільної профспілки освіти і науки України

- член Кропивницької міської організації вільної
профспілки освіти і науки України

- заступник начальника управління -  
начальник відділу інституційного аудиту 
якості освіти у Кіровоградській області

- головний спеціаліст -  юрисконсульт 
управління Державної служби якості 
освіти у Кіровоградській області

- депутат Міської ради міста
Кропивницького 4

Синчук Лілія Сергіївна, начальник управління Державної служби якості освіти у 
Кіровоградській області



ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Ознайомлення кандидата на заміщення вакантної посади директора 

комунального закладу «Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького» з 
регламентом роботи та порядком проведення конкурсу.

2. Виконання претендентом тестових завдань на знання законодавства 
України у сфері загальної середньої освіти.

3. Перевірка та оцінювання тестових завдань претендента.
ІіАгійїіЧи #

4. Розв’язання ситуаційного завдання претендентом.
5. Оцінювання членами комісії розв’язання ситуаційного завдання.
6. Презентація конкурсантом перспективного плану розвитку закладу освіти, 

надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної 
презентації.

7. Оцінювання членами комісії презентації перспективного плану розвитку 
закладу освіти.

8. Підведення підсумків, винесення рішення конкурсної комісії.
1. СЛУХАЛИ:

голову конкурсної комісії, яка ознайомила Бутакову Тетяну Василівну, кандидата 
на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Гірнича гімназія 
Міської ради міста Кропивницького» з регламентом роботи та порядком 
проведення конкурсу.

2. Претендент виконує тестові завдання на знання законодавства України у 
сфері загальної середньої освіти.

3. Члени конкурсної комісії перевірили виконання претендентом тестових 
завдань. В результаті перевірки Бутакова Тетяна Василівна набрала балів.

ВИРІШ ИЛИ: допустити Бутакову Т.В. до участі у другому етапі конкурсу.
4. Претендент розв’язує ситуаційне завдання.
5. Члени конкурсної комісії оцінили розв’язання ситуаційного завдання 

кандидатом (відомість індивідуального оцінювання ситуаційного завдання 
додається).

В результаті підрахунку Бутакова Т.В. набрала 3, 9 середніх балів;
ВИРІШ ИЛИ: допустити Бутакову Тетяну Василівну до участі у третьому

2

етапі конкурсу.
6. СЛУХАЛИ:

Бутакова Т.В. представила на розгляд комісії перспективний план розвитку 
закладу освіти та відповіла на питання членів конкурсної комісії. -

’(Відомість індивідуального оцінювання членами комісії презентації 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти додається.)

7. Члени конкурсної комісії оцінили презентацію перспективного плану 
розвитку закладу (відомість додається).

8. СЛУХАЛИ:
Голову конкурсної комісії, яка оголосила підсумки конкурсного відбору на 
заміщення вакантної посади директора КЗ «Гірнича гімназія Міської ради міста 
Кропивницького». У результаті підрахунку балів, виставлених членами комісії 
після виконання програм трьох турів конкурсу, загальна сума балів, яку набрав 
кандидат склала Ш

•  « я



(Відомість результатів проведення конкурсного відбору додається.)
ВИРІШИЛИ:
1. Вважати конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального 

закладу «Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького» таким, що відбувся.
2. Рекомендувати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

кандидатуру Бутакової Тетяни Василівни для призначення її на посаду директора 
закладу та укласти з нею контракт відповідно до вимог чинного законодавства.

Результати голосування:
«за» - / 3  ; «проти» - -  ; «утрималось» -



ВІДОМІСТЬ
результатів проведення конкурсного відбору на посаду 

директора КЗ «Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького»

від 19 серпня 2020 року

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові кандидата

Кількість 
балів за 
тестування

Середній бал за 
вирішення 
ситуаційного 
завдання

Кількість 
балів за 
презентацію

Загальна сума 
балів

1.
Бутакова Т.В. X X 3,9 щ

Лариса КОСТЕНКО

Наталія ПРУДКО


