
протокол
засiдання конкурсноТ KoMiciT

конкурсного вiдбору на посаду директора
комунальнот установи <третiй iнклюзивно-ресурсний центр)

ЖитомирськоТ мiськоI ради

вiд 18.04.2019 року м. Житомир lYs 3
14,00. год. (ffепартамент освiти ЖитомирськоТ MicbKoI рали)

Голова KoMiciT Краснопiр В.В.

Заступник голови KoMiciT Арендарчук В.В.

Секретар Кухарчук Т.С.

Члени KoMiciT Котенко п.п., Кваснов п.с., Мельничук М.С.

Запрошенi: Ковтуненко С.А., заступник директора департаменту
освiти Житомирськоi MicbKoT ради - начЕLльник вiддiлу з
питань забезпечення життедiяльностi закладiв освiти;

ВаргалюкО.С., завiдувач амбулаторiТ загальноТ
практики-сiмейноТ медицини М 16 КУ(Центр ПМСД> ЖМР;

Упiр I.I., начальник вiддiлу органiзацiйноТ роботи
департаменту соцiальноi полiтики хtмр;

Чугаевська Т.С,, голова ItитомирськоТ MicbKoT
органiзацiт Профспiлки працiвникiв освiти i науки Укратни,

Присутнi: 5

Вiлсутнi: Кваснов П.С., Ковтуненко С.А.



ПОРЯДОК ЩЕННИИ:

1. Про проведення письмового тестування на посаду директора комунальнОi

установи <Третiй iнклюзивно-ресурсний центр) Житомирськоi MicbKoT

ради.
Про визначення конкурсною комiсiею результатiв письмового тестуваНнЯ

кандидатiв на посаду директора комунальноТ установи <Третiй

iнклюзивно-ресурсний центр) ЖитомирськоТ MicbKoT ради.
Про лопуск кандидатiв до спiвбесiди на посаду директора комунальноТ

установи <Третiй iнклюзивно-ресурсний центр) Житомирськоi MicbKoi

ради.

1. СЛУХАЛИ:
Краснопiр В.В., яка привiтала кандидатiв Баранiвську Наталiю

Михайлiвну, Марчук Ларису Олександрiвну, Самолюк Катерину ВасилiвнУ та

проiнформувала щодо порядку проведення письмового тестуВаннЯ

конкурсного вiдбору на посаду директора комунальноТ усТаНоВи <ТРеТiй

iнклюзивно-ресурсний центр)) Х{итомирськоТ MicbKoT ради.

Запропонувала визначити черговiсть отримання TecTiB та проВеДеНнЯ

спiвбесiди кандидатами в алфавiтному порядку. Звернулась до членiв
конкурсноТ KoMiciT та кандидатiв щодо iнших пропозицiй.

2.

,,
1

Результати
((за))

((проти))
(утримЕLIIись))

голосування:
5 (п'ять),
0 (нуль),
0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
1. Визначити черговiсть отримання письмових TecTiB та проведення спiвбесiди
кандидатами в алфавiтному порядку.

ВИСТУПИЛИ
Кухарчук Т.С., яка проiнформувала щодо порядку проведення

письмового тестування та запросила кандидатiв отриматИ блаНКИ ДЛЯ

вiдповiдей i вибрати один iз трьох BapiaHTiB гIисьмових TecTiB.

Звернула увагу лiчильноТ KoMiciT на фiксачiю Часу ПоЧаТКУ

письмового тестування та закiнчення написання його кожним кандидаТоМ.

Кандидати отримали матерiали для письмового тестування.
Розшочато о 14.30. год.
Завершено о 15.00. год.



2. СЛУхАЛИ:
Краснопiр В.В., яка звернула увагу на конструктивнiсть та належну
органiзацiю роботи конкурсноТ KoMicii пiд час гrеревiрки робiт кандидатiв,
можливiсть запрошених реалiзувати право дорадчого голосу.

ВИСТУПИЛИ:
1. Кухарчук Т.е., яка надала бланки iз вiдповiдями та проiнформувала щодо
порядкуздiйснення перевiрки письмових TecTiB.

Здiйснення членами конкурсноТ KoMiciT у присутностi заrrрошених з правом
дорадчого голосу перевiрки вiдповiдей кандидатiв на письмове тестування.

2. Мельничук М.С., яка проiнформувала, що за пiлрахунками лiчильноТ KoMiciI

результати письмового тестування кандидатiв iз 60 можливих балiв наступнi.
Кiлькiсть балiв по розлiлах письмового тестування та загальний

результат Баранiвськоi Н.М.:
1) чинне законодавство у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами
- 12 балiв;
2) знання основ спецiальноi педагогiки - 18 балiв ;

3)знання основ управлiння дiяльнiстtо iнклюзивно-ресурсного центру -lб балiв.
Загальний бал - 46.

Кiлькiсть балiв по роздiлах письмового тестування та загальний

результат Марчук Л.О.:
1) чинне законодавство у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами
- 17 балiв;
2) знання основ спецiальноi педагогiки - l5 балiв ;

З) знання основ управлiння дiяльнiстю iнклюзивно-ресурсного центру -14 балiв.
Загальний бал - 46.

Кiлькiсть балiв по роздiлах письмового тестування та загальний

результат Самолюк К.В.:
1) чинне законодавство у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами
- 20 балiв;
2) знання основ спецiальноi педагогiки - 16 балiв ;

3) знання основ управлiння дiяльнiстю iнклюзивно-ресурсного центру -14 балiв,
Загальний бал - 50.

3. Краснопiр В.В., яка запропонувала членам конкурсноТ KoMiciT визнати

результати письмового тестування кандидатiв (iз 60 можливих балiв
письмового тестування):

БаранiвськоТ Н.М. - 46 балiв,
Марчук Л.О. - 46 балiв,
Самолюк К.В. - 50 балiв.



Результати голосування:
((за) - 5 (п'ять),
((проти)) - 0 (нуль),
(утримаJIись)) - 0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
1. Визнати результати письмового тестування кандидатiв (у балах):

БаранiвськоТ Н.М. - 46 балiв,
МIарчук Л.О. - 46 балiв,
Самолюк К.В. - 50 балiв.

З. СЛУХАЛИ:
Котенка П.Il., який запропонував за результатами письмового тестування
допустити кандидатiв Баранiвську Н.М., Марчук Л.О., Самолюк К.В.оо участi
у спiвбесiдi на посаду директора комунальноТ установи <Третiй iнклюзивно-

ресурсний центр> ЖитомирськоТ MicbKoi ради.

Результати голосування:
((за)) - 5 (п'ять),
(проти)) - 0 (нуль),
(утрим€IJIись)) - 0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
1. Щопустити та запросити кандидатiв Баранiвську Н.М., Марчук Л.О.,
Самолюк К.В. до участi у спiвбесiдi на посаду директора комунальноi

установи <Третiй iнклюзивно-ресурсний центр)) }Itитомирськоi MicbKoT ради
22.04.20l9 року (початок l 1.00. год., м. Житомир, майдан iMeHi С.П. Корольова,
4l2, каб. З45).

Голова KoMiciT

Заступник голови KoMiciT _пidпuс icHyc _ В.В. Арендарчук

Члени KoMiciT пidпuс icHye _П.П. Котенко

_пidпuс icHyc _ М.С. Мельничук

Секретар KoMiciT пidпuс icHyc _ Т.С. Кухарчук
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