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ПОРЯДОК l{ЕН}{ИЙ:

ПРО ПРОВедення письмового тес,гуваI{ня та вирiшення ситуацiйних
завдань конкурсного вiдбору на посаду дирекl,ора ЖМГГ J\b 23.
ПРО ВИЗ.наЧення конкурсною комiсiсю результатiв письмового тестування
та вирiцrення ситуацiЙних завдань коttкурсного вiдбору кандидатiв на
посаду д(иректора ЖМГГ J\Ъ 23.

1. УХАЛИ:
Mic
кон_

?ОВУ М.О., ЯКа привiтала членiв конкурсноТ KoMiciT та кандидатiв
рсу: АI"IДРIЙЧУК Наталю Михайлiвн), БАРАНо-ВА Iгоря олеговича;

чЕ КА Юрiя Григоровича.
Звернулt,lся до членiв KoMiciT
членiв конкурсноТ KoMiciT

iз прогlrэзлtцiсю визначитися lз кандидатурою
щодо обраrлня ситуацiйних та тестових

виступилЙ:
1. К$zхарчук Т.С., яка проiнформувала щодо органiзацiйних питань1 , 

-: _ _]_ ]_:про{елення письмового тестування i вирiшення ситуацiйних
конr(урсного фiлбору на посаду директора ЖМГГ J\lg 23.

Рекомен[цувzLли Чауша МаксимаМиколайовича.

та порядку
, завдань

ЗапоосиJrа члена конкурсноТ копriсiI Чауша N,I.M. щодо обрання.-'ситурцlиних 1авдань та надання TecToBlIx завдань канiцидатам конкурсного
вiдбФру.

ЗвернУлф увагу лiчильноТ KoMiciT Hcr фiксацiю часу початку письмового
тестJuвання та вирiшення ситуацiйних завдань i закiнчення написання його
кожцим кандцдатом.

КанДиДати Фтримали матерiали для письмового тест)/вання та вирiшення
ситурцtиних завдань.

Розпочато о ()9.38. год.
ЗаВеРшено о l1.08. год. у зв'язку iз закiнчеIlням конкурсантами письмового
ТеСтJuванНя та вирiшення ситуацiйного завда}tня (за двома нагlрямками).
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iйснювати перевiрку письмових вiдповiдей за алфавiтом прiзвищ

2, ухарчук .С., яка
вiрки п ЬIйоtВИХ.

ямками).

р ьтати

мались))

аJ. игора А
кож ому идату - письмове тестуваI{jня i сиr,уацiйне завдання (за двома
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к
ХАЛИ:

пис мових вi;,цповiдей кандидатiв
визнilчлlтися iз послiдовнiстю перевiрки

членами конкурсноi KoMicii.

ТУПИЛI,t:
РИНЧИШИН В.В., якиЙ запропонував здiйснювати перевiрку письмових
вiдей за алфавiтом прiзвищ канди,цатiв.

льтати грлосування:
- 14 (чотирнадцять)

((п - 0 (нуль)
- 0 (Hy.lrb)

рчук Т.С., яка запропонувала

имались)

IШИЛИ
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запропонувала визначитися щодо порядку здiйснення
вiдповiдей кандидатiв.

ocvBa ня поставлена дана пропо:lицiя.
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лосування:
- 14 (чотирнадцять)
- 0 (нуль)
- 0 (нуль)

письмового тестування
Андрiйчук H.I\4.

я ознаиомлення чле}{lв
вання та обговорення

i письмового влtрiшення ситуаuiйних

к<lнку;эсноТ KoMicii iз бланком для
членами конкурсноТ KoMiciT вiдповiдей

ШИЛИ:
lиснюва перевiрку вiдповiдей по кожному кандидаtту - письмове
вання i ацiйне завдання (за двоlиа напрямками),

.е., яка над€ша бланки iз lзiдtповiдями лiчильнiй KoMicii
а щодо порядку здiйснегrня rrеревiрки письмових TecTiB
вдtlFIь.

та
та

зав/цання.
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рез,
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осування:
- l4 (чотирнадцять)

0 (нуль)
0 (нуль)

шенI{я итуацiйного завдання:
напрям
напрям

(ом з питань загальноТ середньоТ освiти - 5
з питань трудового закOнодавства - 5

I]итання щодо визнання

ба,,liв.
ба"гriв.

гOлосування
. (у балах):
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(у
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.)
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мались>

IШИJIИ:
твердити результати кандидата Анлрiйчl,к }{,М. (у балах):

ове вання * 8,1;
ення с ацiйного завдання - l0.

нь канд
письмового тестування i письмового вирiшення сиryацiйних
та Баранова I.0.

вiдбу я ознайомлення членiв конкурсноi KoMiciT iз бланком для
чtленами конкур(:ноi кrэмiсiТ вiдповiдейвlдеи на вання та обговорення

итуацiйн завдання.
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.е., яка поставила на голосування питання щодо визнання
ндидата Баранова t.O. (у балах):

-пи ьмове те тування - 8,7
Рез
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bTal,}.t лосчвання:
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ом :з питань загальноТ середньоТ освiти - 5 баrriв.
ом з питань трудового закс)нод€tвства - 5 балiв.

Рез ьтати осування:
- 14 (чотирнадцять)

имались))

и>>
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0 (нуль)
0 (нуль)(ут
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8. ухарчук
рез, льтатlв
-п ьмове
р льтати

((п ))

(( ималлtсь)

-ви lшення
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((з
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IШИJlИ:
твердити
мове тес

в
6,

пис
ви шеннrt с туацiйного завдання - l0 балiв.

)IШИЛИ:

lтвердити результати кандидата Баранова I.0.:
;мове теотування - 8,7;
шення сфтуацiйного завдання - 10 балiв.

Перевiflка письмового тестування i письмового вирiшення ситуацiйних
[ань кандlIдата Черняка Ю.Г.

].л
ухарчук l'.C., яка звернулась до чле,нiв KoHKypcHoI KoMicir iз пропозицiсю
ксувати fbaKT вiдсутностi вiдповiдеЙ у бланку для вillповiдеЙ на тестування
няка Ю.Г. по роздiлу 3. (Питання на перевiрку знання Закону УкраТни uПро
льну сере|rlню ocBiTy>) на TecToBi питання J\ЪМ 20,21,24.
/льтати Ilолосування:

14 (чотирнадцять)
)ти)) - 0 (нуль)

- 0 (Hy"irb)

факт вiдсутностi вiдllовiдей у
рняка Ю.Г. по розлiлу 3. (Питання
загаJIьну середню ocBiTy>) на TecToBi

я ознайомлення ч,гtенiв конкурсноТ коплiсii iз бланком для
членами конкурсноТ KoMiciT вiдповiдейтестування та обговорення

завдання.

.е., яка поставила на голосування питання щодо визнання
ндидата Черняка Ю.Г. (у бiалах):

ування - 8,2
лосчвання:
- 14 (чотирнадцять)
- 0 (нуль)
- 0 (нуль)

итуацiйного завдання:
загальноТ середньоi освiти - 5 балiв.
трудового законодавства - 5 балiв.

м з питань

JIосування:
- 14 (чотирнадцять)
- 0 (нуль)
- 0 (нуль)

результати кандида,га Черняка }().I-.:

вання - 8,2;

бланку для вiдповiдей на
на перевiрку знання Закону

питання JYqJ\Ъ 20, 2l, 24.

ом з питань



9,

пl

ухарчук
льтати

.С., яка проiнформувала членiв конкурсноi KclMicii

завдань булуть надiсланi на електронну пошту
18.00 год.

про те, що
вирiшення
кандидатiв

рез нкурсного вiдбору письмового тестування та
си ацlиних
30. 0.2019
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пidпuс icHye N/I.(). Мiсюровit

ови KoMicii пidпuс icHyc В.В. Арендарчук

М.В. Щорошко

А.П. Жигора

О.Ю. Шадурська

I.M. Янчук

Т.С. Зотько

Г.М. Ковальчук

А.В. Макарчук

Н.В. Астахова

В.В. Гринчишин

К.Ю. Острожинська

М.М. Чауш

пidпuс icHyc Т.С. Кухарчук

6

Голова KoMiciiT


