
протокол
засiдання конкурсноi KoMiciT

конкурсного вiдбору на посаду директора
комунЕLлЬноi устаНови <Третiй iнклЮзивно-ресурсний центр)

){tитомирськоi MicbKoT ради

вiд 22.О4.2019 року м. Житомир J\Ъ 4

1 1.00. год. (Житомирська MicbKa рада, каб, 345)

Голова KoMiciT Краснопiр В.В.

Заступник голови KoMicii Арендарчук В.В.

Секретар Кухарчук Т.е.

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

загrрошенi: Ковтуненко С.А., заступник директора департаменту
освiти Житомирськоi MicbKoT Ради - начальник вiддiлу з

питанЬ забезпечення життедiяльностi закладiв освiти;

варгалюко.с., завiдувач амбулаторiт загальнот

практики-сiмейноi медицини J\Ф 1б КУ(Центр ПМСД) ЖМР;
Упiр I.I., начальник вiддiлу органiзацiйноТ роботи

департаменту соцiальноТ полiтики ЖМР;
Чугасвська Т.С., голова ЖитомирськоТ MicbKoT

органiзацiТ Профспiлки прачiвникiв освiти i науки УкраТни.

Присутнi: члени конкурсноi KoMiciT, запрошенi з правом дорадчого голосу,

Слободянюк Н.О.
Вiлсутнi:



ПОРЯДОК Дtst{НИЙ:

Про проведення спiвбесiди з кандидатами на посаду директора
комунальноI установи кТретiй iнклюзивно-ресурсний центр)
Житомирськоi MicbKoT ради.
Про обговорення з членами конкурсноТ KoMiciT з правом дорадчого
голосу спiвбесiди кандидата на посаду директора комунальноi установи
<Третiй iнклюзивно-ресурсний центр> ХtитомирськоТ MicbKoT ради.
Про визначення конкурсною комiсiею результатiв спiвбесiди кандидатiв
на посаду директора комунальноТ установи кТретiй iнклюзивно-

ресурсний центр)) ЖитомирськоТ MicbKoT ради.

!о початку роботи голова конкурсноТ KoMiciT Краснопiр В.В.
звернулася до членiв конкурсноТ KoMiciT шодо надходження 22.04.2019 року
о l0.23. год. до MicbKoT ради звернення вiд Марчук Л.О. Ознайомила
присутнiх iз копiсю звернення та наголосила на те, що вiдповiдно до вимог
дiловодства неможливо винести без резолюцiТ на розгляд цього звернення
конкурсною комiсiею по cyTi.

ВИСТУПИЛИ:
Кваснов П.С., який зауважив на те, що немас пiдстав переносити конкурсний
вiлбiр та запропонував проводити спiвбесiду.

Краснопiр В.В., яка поставила на голосування питання щодо продовження
коt{курсного вiдбору - спiвбесiди.

l.

2.

аt

Результати
(за))
(tIроти))
(утримались))

голосування:
- 6 (шiсть),
- 0 (нуль),
- 0 (нуль).

Краснопiр В.В., яка звернула увагу на те, що конкурс е вiдкритим i прозорим,
вся iнформаrriя, що стосу€ться конкурсу висвiтлюсться на веб-сайтi
ЖитомирськоТ MicbKoT ради та доводиться до вiдома кандидатам. Присутнiсть
Слободянюк Н.О. можливq аJIе без вiдео- та аулiофiксачii.

Аренларчук В.В., який наголосив на те, що присутнiсть Слободянюк Н.О. на

пiдтримку одного iз кандидатiв, а саме: Марчук Л.о. е упередженим
ставленням i по cyTi означас спробу зриву конкурсного вiлбору та може

розuiнюватися у подальшому як тиск на роботу KoMiciT.



Краснопiр В.В., яка поставила пропозицiю Слободянюк Н.О. щодо ii
присутностi на спiвбесiдi на голосування без вiдео- та аудiофiксаuiТ.

Результати голосування:
((за)) - 6 (шiсть),
(проти) - 0 (нуль),
(утрим€tJIись)) - 0 (нуль).

Кваснов П.С., який запропонував перенести засiдання конкурсноi KoMicii на
l4.15. год., щоб не порушити праваучасникiв та членiв конкурсноТ KoMicii
на обiдню перерву.

Результати
((за))

(проти)
(утримались))

голосування:
6 (шiсть),
0 (нуль),
0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
Провести спiвбесiду з кандидатами на посаду директора комунаJIьноТ установи
<Третiй iнклюзивно-ресурсний центр) Житомирськоi MicbKoi ради пiсля
перерви о 14.15 год.

Запрошенi кандидати
перерви о 14.15. год.

проiнформованi щодо проведення спiвбесiди пiсля

Продовження засiдання конкурсноТ KoMiciT о 14.15. год.

Краснопiр В.В., яка проiнформувала, що надiйшло звернення Слободянюк Н.О.
про iT присутнiсть на спiвбесiдi та ведення вiдеозйомки.
Запросила директора юридичного департаменту MicbKoT ради Черниша С.М.
щодо надання роз'яснення з приводу ведення аудiозапису, вiдеозйомки та
присутностi пiд час засiдань конкурсноТ KoMiciT осiб, якi представляють
громадськi органiзацiТ, та участь окремих громадян.

ВИСТУПИЛИ
Черниш €.М., який надав розОяснення про те, що чинним Положенням про
конкурсний вiдбiр на посаду директора iнклюзивно-ресурсного центру
ЖитомирськоТ MicbKoT ради, затвердженим рiшенням MicbKoТ ради вiд
26.06.2018 Jф |043 (dалi- Положення), вказанi питання не врегульованi, а

тому Bci цi питання, що виникають пiд час засiдань конкурсноi KoMiciT,

розглядаються та вирiшуються нею шляхом голосування. При BHeceHHi змiн та
доповнень у Положення буле розгJIянуто IIитання щодо аудiозапису та вiдео-
зйомки.



Арендарчук в.в., який наголосив на те, що Слободянюк Н.о. присутня на
спiвбесiдi без права голосу та втручання в роботу koMiciT.

Краснопiр в.в., яка поставила на голосування питання присутностi
СЛОбОДЯНЮК Н.О. пiд час спiвбесiди i повiдомила про те, що Слободянюк Н.О.
не мас право тиснути на комiсiю, втруч атися В iT роботу, здiйснювати без
згоди членiв конкурсНоi KoMiciT та присУтнiх учасникiв конкурсУ аудiо-, вiдео-
зйомку, що може заважати учасникам конкурсу пiд час спiвбесiди та
створюваТи додатКово нерВово-емоl-(iйне напруження, що мо}ке бути приводом
для оскарження ними результатiв спiвбесiди.

Результати
((за))

(проти)
(утримались))

голосування:
6 (шiсть),
0 (нуль),
0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
Погодити присутнiсть Слободянюк Н.О.
вiдеозйомки.

на спiвбесiдi без здiйснення аудiо-,

1. СЛУХАЛИ:
Краснопiр В.в., яка проiнформувала щодо порядку проведення спiвбесiди
(до 30 хвилин на запитання конкурсноТ KoMiciT та вiдповiдi кандидата) та його
под€Lльшого оцiнювання.

fля проведення спiвбесiди секретарем конкурсноi koMiciT запрошено кандидата
Баранiвську Н.М.

ВИСТУПИЛИ
Краснопiр в.в., Арендарчук в.в., Ковтуненко с.А., Чугаевська т.с.,
Кухарчук т.с., Кваснов п.с., Котенко п.п., Мельничук М.С., якi поставили
питання щодо особистих якостей, досягнень; бачення роботи, основних
завдань' принципiв здiйснення дiяльностi iнклюзивно-ресурсного Центру;
форми власностi кУ (ТIРЦ)) ЖIVlР; механiзм укладання колективного
логовору, лiТ керiвника при змiнах iстотних умов прачi працiвникiв,
формування команди; методики 1эоботи з дiтьми аутистами; знань понять
<емоцiйНi перiоди>, <когнiтивнiсть>) та (когнiтивний дисонанс)).

Баранiвська Н.М., яка виступила з власним баченням щодо органiзацiТ роботику (тIрц) Жмр та надала друкованi матерiали Для ознайомлення членам
конкурсноТ KoMiciT та запрошеним з правом Дорадчого голосу i вiдповiла на
запитання.

щля проведення спiвбесiди секретарем конкурснот koMicii запрошено кандидата
Марчук Л.О.



ВИСТУПИЛИ:
Краснопiр в.в., Арендарчук в.в., Ковтуненко с.А., Чугаевська т.с.,
Кухарчук т.с., Кваснов п.с., Котенко п.п., Мельничук М.С., якi поставили
питання щодо особистих якостей, досягнень; бачення роботи, основних
завдань' принципiв здiйснення дiяльностi iнклюзивно-ресурсного Центру;
фОРМИ ВЛасностi КУ (ТIРЦ) ЖМР; механiзм укладання колективного
ДОГОВОРУ, Лii Керiвника при змiнах iстотних умов прачi працiвникiв,
формування команди; методики роботи з дiтьми аутистами; знань понять
<емоцiйнi перiоди>, <когнiтивнiсть> та (когнiтивний дисонанс).

I\4арчук л.о., яка вiдповiла на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT та
запрошених з правом дорадчого голосу.

!ля проведення спiвбесiди секретарем конкурснот koMiciT запрошено кандидата
Самолюк К.В.

ВИСТУПИЛИ
Краснопiр в.в., Арендарчук B.I]., Ковтуненко с.А., Чугасвська т.с.,
Кухарчук т.с., Кваснов п.с., Котенко п.п., Мельничук М.С., якi поставили
ПИТаННЯ ЩОДО ОСОбистих якостеii, досягнень; бачення роботи, основних
завдань' принципiв здiйснення дiяльностi iнклюзивно-ресурсного Центру;
форми власностi ку (ТIРЦ) ЖМР; механiзм укладання колективного
логовору, лiТ керiвника при змiнах iстотних умов прачi працiвникiв,
формування команди; методики роботи з дiтьми аутистами; знань понять
<емоцiйнi перiоди>, <когнiтивнiсть> та (когнiтивний дисонанс>.

Сапlолюк к.в., яка вiдповiла на запитання членiв конкурсноТ KoMiciI,
запрошених з правом дорадчого голосу та презентувала власний досвiд
РОбОТи iз дiтьми з особливими потребами, застосовуючи фотоматерiали.

краснопiр В.в., яка на завершення спiвбесiди звертаJIася до кожного
кандидата iз запитаннями щодо зауважень, пропозицiй по процедурi
проведення спiвбесiди. HixTo iз кандидатiв зауважень не висловив.

пiсля проведення спiвбесiди з yciMa кандидатами у роботi конкурсноi koMicii'
було оголошено перерву l0 хв.

2. СЛУхАЛИ:
Краснопiр в.в., яка запросила долучитися до обговорення спiвбесiди
кандидатiв членiв конкурснот koMiciT, у тому числi i членiв koMiciT з
правом дорадчого голосу.
звернула увагу на те, що бу;rо проголосована присутнiсть Слободянюк н.о.
ТiЛьки на час проведення спiвбесiди згiдно з поданою заявою. Поставила на



голосування
обговорення
Результати
((за))

(проти)
(утримались))

питання подальшоТ присуr,ностi Слободянюк Н.О. пiд час
спiвбесiди та пiлрахункiв результатiв оцiнювання.

голосування:
- 0 (нуль),
- б (шiсть),
- 0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
Не погоджувати подальшу присутнiсть Слободянюк Н.О.
обговорення спiвбесiди та пiдрахункiв результатiв оцiнювання.

Вiлбулося обговорення спiвбесiди кандидатiв.

пiд час

ВИСТУПИЛИ
Арендарчук В.В., який акцентував увагу на необхiдноТ об'сктивноi оцiнки
особистих якостей кандидатiв, досвiду роботи в iнклюзивнiй ocBiTi, практичних
знань як фахiвця, так i керiвника.
Ковтуненко С.А., яка зауважила про необхiднiсть зваженоi оцiнки особистих
якостеЙ та знань як керiвника, вмiння спiвпрачювати з батьками дiтей з
особливими освiтнiми потребами.
Чугасвська Т.С., яка наголосила
управлlнцю

.С., яка наголосила на тому, що директору КУ (ТIРЦ> ЖМР як
важливi як професiйнi знання, досвiд роботи, власнi досягнення,

так i особистi якостi.
Кухарчук Т.С., яка проiнформувала про те, що на пiдставi наданих бланкiв для
оцiнювання спiвбесiди вiд членiв конкурсноТ KoMiciT з правом дорадчого
голосу: кандидати Баранiвська Т.М1. та Самолюк К.В. виявили високий
(оптимальний) piBeHb, кандидат I\4арчук Л.О, виявила задовiльний
(лопустимий) piBeHb.

3. СЛУХ АЛИ
Краснопiр В.В., яка запропонувала

результати iнливiлуальних оцiнок
спiвбесiди) кандидатiв БаранiвськоТ

узага"пьнення до лiчильноi KoMiciT,

членам конкурсноТ KoMiciT надати
спiвбесiди (вiломiсть про результати

Н.М., Мlарчук Л.О., Самолюк К.В. дJIя

ВИсТУПИЛИ
Кваснов П.С., який проiнформував
KoMiciT, серелнiй загальний баrr

результатами спiвбесiди вiдповiдно
БаранiвськоТ H.MI. - З8,7 балiв,

пiдрахунками лiчильноТ
балiв кандидатiв за

про те, що за
iз 50 можливих
становить:

Мlарчук Л.N4.
Самолюк К.В.

- 25,5 балiв,

- з9,2 бали.

Краснопiр В.В., яка запропонув€Lла визнати оголошенi результати спiвбесiди
кандидатiв.



Результати голосування:
(за) - 6 (шiсть),
((проти) - 0 (нуль),
(утримались)) - 0 (нуль).

ВИРIШИЛИ:
l. Визнати результати спiвбесiди кандидатiв:
БаранiвськоТ Н.М. - З8,7 балiв,
Марчук Л.М. - 25,5 балiв,
Самолюк К.В. - 39,,2 бали.

,

; 2. ЛiчильНiй KoMiciT (Кваснов П.С., Мельничук М.С.) пiдготувати iнформацiю
щодо пiдсумкового рейтингу кандидатiв Баранiвськоi н.м., Марчук л.о.,
СамолюК К.В. на наступне засiдання конкурсноТ KoMici,i 2з.о4.2019 року.

Голова KoMiciT

Заступник голови KoMiciT пidпuс icHye В.В. Арендарчук

Члени KoMiciT

_пidпuс icHyc _П.С. Кваснов

пidпuс icHyc _П.П. Котенко

_пidпuс icHyc _ М.С. Мельничук

Секретар KoMiciT пidпuс icHyc _ Т.С. Кухарчук


