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протокол

засiдання KoHKypcHoi KoMicii
конкурсу на посаду директора
ЖитомирськоТ MicbKoT l,yMaHiTapHoT
гiмназiТ JYs 23 irvr. М. Очерета
(dслl-ЖМГГ М 23)
вiд 01.1 1.2019
09.30

год.

Голова

року

KoMicii

м.

Житомир

(!епартамент освir,и MicbKoT рали)

J\9 4

Мiсюрова М.О,

Заступник голови KoMiciT Аренларчук B.t}.

Секретар

Кухарчук Т.С.

Члени KoMiciT
Кваснов

П.С.

- юрисконсульт

М.В.
А.П.

- директор ЖитомирськоТ MicbKoT гiмназiТ Jф 3
- директор ЖитомирськоТ загальноосвiтньоТ школи

.Щорошко
Жигора

О,Ю.

Шалурська

Янчук

I.M.

Захарченко О.А.
Зотько Т.С.
Ковальчук Г.М.

Макарчук

А.В.

бухгалтерськоТ служби департаменту
освiти ЖитомирськоТ мiськоi ради

ступенiв М l5 м. )I[иr,омира
-директор Житомирськоi' загальноосвiтньоТ школи I-1II
ступенiв Jф 14
- директор загальносlсвiтньоТ школи I-III ступенiв t\Ф 26
м. Житомира
- вчитель англiйськсlТ мови ЖМГГ J\b 23
- вчитель украТнськоТ мсlви та лiтератури ЖМГГ J\Ъ 23
- вчитель icTopii }(МГГ J\Ъ 23
- вчитель бiологii )t[МГl- J\Ъ 23

Астахова Н.R.
- представник вiд батькiв ЖМГГ Jrlb 23
Гринчишин В.В. - представник вiд батькiв ЖМГГ Jф 23
Острожинська К.Ю. - представник вiд батькiв ЖМГГ J\Ъ 2З
Чауш М.М.
- представник вiд бlа,гькiв ЖМI'I'N9 23
Присутнi:15
Вiдсутнi: l

I-III

l]ОРЯДОК

1.

2.

,ЩЕ[-IFIИЙ:

ПРО ПРОВеДення публiчноТ та вiдкри,гоТ презентаuiТ перспективного плану
РОЗВиТкУ ЖитомирськоТ MicbKoT гумаrri,гарноТ гiмtlазiТ }ф 23 iM. М. Очерета;
надання вiдповiдей на запитання, в том}, .tис.lti щодо прове7]еноТ презентацii
конкурсного вiдбору на лосаду директора ЖМГГ ЛЬ 23.
ПРО ВиЗНачення конкурсною комiсiсю результатiв публiчноТ та вiдкритоТ
ПРеЗеНТацiТ Перспективного плану розвитку ЖитомирськоТ MicbKoi
гуманiтарноТ гiмназiТ J\Ъ 2З iM. MI. Очер,glп. надання вiztповiдей на запитання,
В ТОМУ ЧИСЛi ЦiоДо проведеноТ презен:тацii конкурснOго вiдбору на посаду
директора ЖМГГ М 23.

1. СЛУхАЛИ:
Мiсюрову М.О., яка привiтала кандидатiв конкурсного вiлбору:
АНДРIЙЧУК Наталю Михайлiвну,
БАРАНОВА Iгоря Олеговича,

ЧЕРF{ЯКА Юрiя Григоровича.

ЗВеРНУлася до членiв конкурсноТ KoMiciT iз пропозицiсю щодо визначення
послiдовностi виступiв кандидатiв чере:з жеребкування.
Результати голосування:
((за))
15 (п'ятнадцять)
(проти)
0 (нуль)
(утримались))
0 (нуль)

-

-

ВИРIШИЛИ:
1. Визначити послiдовнiсть виступiв кандидатiв через жеребкування.
Проведено жеребкування серед кандидатiв.

ВИСТУПИЛИ:

Т.е., яка проiнформувала щодо IIорядку проведення публiчноТ та
вiдкритоТ презентацiТ перспективного плану розвитку Житомирськоi MicbKoT
ГУМаНiТаРНОi гiмназii JЮ 23 iM. М. Очерета; надання вiдпсlвiдей на запитання, в
ТОМУ ЧИСЛi ЩОДо проведеноТ презентаrдiТ конкурсного вiдбору на посаду
директора ЖМГГJ\Ъ23 вiдповiдно до протоколу вiд 25.09.20|9 N9 l.
1. КУХаРЧУК

УЧаСНИКи конкурсного вiдбору прелставлt"ilи tlублiчгtу та вiдкриту презентацiю
ПеРСПеКТИВНОI'О ПЛану розвитку Житомирськоi MicbKoT ryMaHiTapHoT гiмназii
Jф 23 iM. М. Очерета та вiдповiли на зап,итанI{я членiв конкурсноТ KoMiciT.

2

Мiсюрова М.О. проiнформув€шIа

членiв конкурсноi KoшriciT rцодо присутностi
пiд час роботи конкурсноТ KoMicii' громадянки, ч"ltенкинi громадськоТ
органiзацiТ Слободянюк Н.О.

Вiдбулося обговорення.
Поставлено на голосування щодсl присуr,ностi пiд чilс роботи конкурсноТ
KoMiciT громадянки, членкинi громадськоi органiзацiТ С]лободянюк Н.о.
Результати

голосування:
((за))
- 1 (один)
((проти))
- 7 (ciM)
(утримались))
- 6 (шiсть)
((не голосували)) - 1 (один)

ВИРIШИЛИ:
1. З МетОЮ неДопущення втручання в lliяльнiсть конкурсноТ KoMicii, тиску на
членiв конкурсноТ KoMicii вiдмовити громадянцi, ,.tленкинi громадськоТ
ОРГаНiЗаuii Слободянюк Н.О. бути присутньою пiд час роботи конкурсноТ
KoMiciT.

2. lотримува'гися пункту l5.4. Положення t]po конкурс керiвникiв закладiв
ЗаГальноi середньоТ освiти ЖитомирськоТ MicbKoT об'с:днаноТ територiальноi
ГРОМаДи (нова редакцiя) щодо вiдкритостi та прозоростi роботи конкурсноi
KoMicii, Що забезпечуе Житомирська Micbкa рада вiлеофiксацiсю з подальшим
ОПРИЛЮДнеННям на веб-саЙтi ЖитомирськоТ MicbKoT ради та веб-сайтi ЖМГГ

Jф 2з.

2. сЛУХ АЛИ

МiСЮРОвУ М.О., яка звернулась до членiв KoIlKypclIoT Koп,liciT щодо оцiнювання
еТаПУ КОнкУрсНого вiдбору - пубlriчноТта вiдкрlи,t,оТ lIрезен,гацiТ IIерспективноI,о
плану розвитку Житомирськоi MicbKoi ryMaHiTapHoT гiмназiТ J\Гч 23 iM. М1. Очерета;
НаДанНя вiдповiдеЙ на запитання, в тому числi щодо пI)оведеноТ презентацiI.

ВИСТУПИЛИ

l. КУхарчУк Т.С., яка проiнформувала члс:нiв конкурсноТ KoMiciI щодо наданих
бланкiв для iндивiдуального оцiнювання ко)кним член()м конкурсноТ KoMiciT
пУблiчноi та вiдкритоi презентачii перспективного плану розвитку закладу
заг€Lпьноi середньоI освiти та наданшI учасниками конкурс), вiдповiдей на
запитання членiв конкурсноТ KoMiciT.

Приверrrула

увагу членiв

KoHK\/pcHrlT KoMicii l_цодо об'сктивного та
оцirrюва}{}lя к()нкурсного вiдбору.

неупередженого ставленнJI до
Надала лiчильнiй KoMiciT бланки зведених вiдомостей середнiх балiв за
ПУблiчнУ та вiдкриту презентацiю персtIектI,lвного плану розвитку закладу
ЗаГаЛьнОi середньоi освiти та надання вiдповiдей на запитання членiв
конкурснот koMiciT пiсля проведення п,ублiчнот та вiлкритот презентацiт
ПерсПективного плану розвитку закладу загаJIьIIоТ середньоТ освiти.

Вiдбулося iндивiдуальне оцiнювання членами конкурсноi
презентацiТ lrерспективного плану розвитку ){tитомирськоТ

KoMiciT:

MicbKoT
"га
надання вi:tповiдtей на запитання,
гуманiтарноТ гiмназiТ JФ 23 iM. М. Очерета,

в тому числi щодо

проведеноТ презеttтацil, кандида:гами Андрiйчук Н,М.,
Барановим I.()., Черняком }О.Г.

2. Кухарчук Т.С., яка пiсля опрацювання лiчильною комiсiсю

вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами конк),рсноТ KoMiciT публiчноТ та вiдкритоТ
презентацiТ перспективного пJIану розвитк},)tитомирськоТ MicbKoT гуманiтарноТ
гiмназiТ N9 23 iM. IVl. Очерета та проведення пiдрахункiв, проiнформув€LIа щодо
середнього балу Анлрiйчук Н.М. - 8 ба,лiв.
3. Кухарчук Т.е., яка пiсля опрацювання ,rriчильною комiсiсю вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами конк},рсноТ KoMicii публiчноТ та вiдкритоТ
презентацiТ перспективного плану розвиrгк},)(итомирськоТ MicbKoT гуманiтарноТ
гiмназiТ J\Ъ 23 iM. М. Очерета та проведення пiдрахункiв, проiнформувала щодо
середнього балу Баранова I.0. - 7,93 бала.
4. Кухарчук Т.С., яка пiсля опрацювання лiчильною комiсiсю вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами Ko[tк),pcrroT KoMiciT публiчноТ та вiдкритоТ
презентацiТ перспективного плану розt]иlгк),)tитомирськоТ MicbKoT гуманiтарноТ
гiмназiТ J\b 23 iM. М. Очерета та проведен}lя пiдрахункiв, проiнформувала щодо
6,67 бшiв,
середнього балу Черняка Ю.Г.
5. Кухарчук Т.С., яка пiсля опрацювання лiчильною комiсiсю вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами конкурсноТ KoMiciT за надання вiдповiдей
на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT пiс.llя проведення публiчноТ та вiдкритоТ
презентацii перспективного плану рсlзвитку закладу загаJIьноТ середньоТ
освiти та проведення пiдрахункiв, проiiнформув€Lпа щодо середнього б-у
Андрiйчук Н.М. - 8,27 балiв.
6. Кухарчук Т.е., яка пiсля опрацюва.ння лiчильною комiсiсю вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами конкурсноi KoMiciT за надання вiдповiдей
на запитання членiв конкурсноi KoMiciT пiсля гIроведення публiчноТ та вiдкритоТ
презентацiТ перспективноI,о плану рсlзви,rку заклад,/ загальноТ середньоТ
освiти та проведення пiдрахункiв, проliнформувала щодо середнього балу
Баранова I.0. - 7,87 балiв.
7. Кухарчук Т.С., яка пiсля опрацювання лiчильною комiсiею вiдомостей
iндивiдуального оцiнювання членами Kol,lKypcHoT KoMiciT за r{алання вiдгrовiдей
на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT пiсля проведення публiчttоТ та вiдкритоТ
презентацiТ перспективного плану рс)зtsитку заклад,/ загальноТ середньоТ
освiти та проведення пiдрахункiв, про:iнформувала щодо середнього баr,у
Черняка Ю.Г'. - 6,07 балiв.

-

8. Кухарчук Т.е., яка оголосила результ€lти конкурсного вiдбору кандидатiв та
запропонувала членам конкурсноТ KoMici[ затвердити результати:
за публiчну та вiдкриту презентацiю перспективного плану розвитку

-

жмгг

J\ъ 23

Андрiйчук

Н.М.- 8 балiв

Результати

голосування:
l5 (п'ятнадцять)
((проти))
0 (нуль)
(утрим€шись))
0 (нуль)
((за))

-

Баранова I.0,
],9З бала
Результати голосування:
(за))
l5 (п'ятнадцять)
(проти)
0 (нуль)
(утримались))
0 (нуль)

-

Черняка Ю.Г. - 6,67 балiв
Результати голосування:
((за))

(проти)
(утримались))

-

15 (п'ятнадцять)

0 (нуль)
0 (нуль)

надання вiдповiдей на запитання членiв конкурсноТ KoMiciT пiсля проведення
публiчноi та вiдкритоТ презенr,аrliТ персгIек,гt4вноI,о гlл€lну розвитку закладу
загальноi середньоТ освiти
Андрiйчук Н.М.
8,27 ба.пiв
Результати голосування:
- за

-

((за))

((проти))

(утримЕlлись))

-

-

l3 (триналшять)
0 (нуль)
2 (двос)

-

Баранова I.0.
7,87 балiв
Результати голосування:
((заD
l5 (п'ятнадцять)
((проти)
0 (нуль)
(утрим€lлись)) - 0 (нуль)

-

Черняка Ю.Г, - 6,07 балiв
Результати голосування:
((зa))

(проти)
(утримuLпись))

-

l5 (п'ятнадцять)
0 (нуль)
0 (нуль)

9. Янчук I.M., яка висловила особист1, думку lлодо упередженого,

необ'сктивноI,о оцiнювання окремими чJIенами конкурсноi KoMiciT публiчноi
та вiдкритоТ презентацiТ перспективного плану розвитку Житомирськоi MicbKoT
гуманiтарноТ гiмназiТ Jф 23 iM. М. Очерета, а також надання вiдповiдей на
запитання членiв конкурсноТ KoMiciT кандидатки Андрiйчук I-t.M.
l0. Шадурська О.Ю., яка пiдтримала думку Янчук I.M.
l 1. Острожинська К.}О., яка висловилась щодо пiдтримки думки Янчук [.MI.

12. Кухарчук Т.е., яка звернула увагу на дотримання членами конкурсноТ
KoMiciT вимог Положення про конкурс кс:рiвникiв закладiв загальноТ середньоТ
освiти Житомирськоi MicbKoi об'еднаноТ територiа.гlьноi громади (нова
редакцiя), а саме: кожен член конкурсноТ KoMiciT зобов'язаний не допускати
конфлiкту iн,гересiв пiд час проведення конкурсу; дiяти неупереджено,
об' сктивно, незiLпежно.

ВИРIШИЛИ:
l. Затвердити результати кандидатiв за публiчну 1,а вiдкриту презентацiю
перспективного плану розвитку ЖитомирськоТ MicbKoT гуманiтарноТ гiмназii
J\гч 23 iM. М. Очерета:

АндрiйчукН.М.- 8
Баранов I.0.

-

балiв;
J,9З бала;
6,67 балiв.

Черняк Ю.Г. 2. Затвер дити результати кандидатiв за наданIля вiдповiдей на запитання членiв
конкурсноi KoMiciT пiсля проведення публiчноТ та вiдкри,гоТ презентацiТ
перспективного плану розвитку закладу загальноТ cepeztHboT освiти:
Андрiйчук Н.М. - 8,27 балiв;
- 7,87 бала,
Баранов I.0.
Черняк Ю.Г. - 6,07 балiв.
Голова

KoMiciT

пidпuс

icHyc

Заступник гоJIови KoMiciT пidпuс

icHyc

М.О. Мiсюрова
В.В. Арендарчук

Члени KoMiciT
пidпuс icHye М.В. Щорошко
пidпuс icHye А.П. Жигора
пidпuс icHyc О.Ю. Шадурська
пidпuс icHye I.M. Янчук
пidпuс icHyc О.А. Захарченко
пidпuс icHye 'Г.С. Зотько
пidпuс icHye Г.М. Коваrrьчук
пidпuс

icHyc А.В. Макарчук
6

пidпuс icHye Н.В. Астахова
пidпuс

icHye

В.В. Гринчишин

пidпuс icHyc К.Ю. Острожинська
пidпuс icHyc М.М. Чауш

Секретар пidпuс icHye Т.С. Кухарчук

