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членів комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної 

посади директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної 
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№ П.І.Б 

члена комісії 
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3. Могилка А.П.   
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6. Канюка М.А.   

7. Бондаренко Л.І.   

8. Касян М.О.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 

 

членів комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної 

посади директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області 

 

 

22.12.2018                                                                                             11:00 год. 

 

Присутні: Члени комісії:                                             7  осіб 

                   Голова конкурсної комісії                        О. П. Потапенко 

                   Заступник голови конкурсної комісії      А. П. Могилка 

                   Секретар комісії:                                       А. В. Шевченко 

                    Представники громадськості                       Н. С. Клименко 

                                                                                            С. М. Батланов 

Відсутні: Бондаренко Л.І. 

 

СЛУХАЛИ: Шевченко Аллу Василівну, секретаря комісії про кількість 

присутніх на засіданні комісії з проведення конкурсного добору на 

заміщення вакантної посади директора Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області та пропозицію затвердити порядок денний засідання. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Інформація голови комісії про порядок проведення конкурсного 

добору на заміщення вакантної посади директора Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді  Кам’янської 

міської ради Черкаської області 

 2. Про кваліфікаційні вимоги до кандидатів та розгляд документів для 

подання до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 3. Прийняття рішення щодо відповідності кваліфікаційним вимогам 

кандидатів та допущення до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 

директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 4. Складання кандидатами кваліфікаційного письмового іспиту з метою 

перевірки знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання. 

 5. Проведення відкритої публічної презентації перспективного плану 

розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії щодо проведеної презентації.  

 6. Про визначення переможця  конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 7                            "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 



УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови комісії про порядок проведення 

конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді  

Кам’янської міської ради Черкаської області. А саме: 

Інформує: Потапенко Олександр Петрович, голова комісії з проведення 

конкурсного добору. 

 Кандидата на посаду керівника закладу освіти (далі – кандидат) 

визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.  

 Конкурс складається з таких етапів:  

 прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії;  

 оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;  

 прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі;  

 перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам;  

 допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;  

 ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим 

колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;  

 проведення конкурсного відбору;  

 визначення переможця конкурсу;  

 оприлюднення результатів конкурсу.  

 Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ начальника 

відділу ОКМС. 

  Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на 

веб-сайті Кам’янської міської ради наступного робочого дня з дня прийняття 

рішення про проведення конкурсу. В оголошенні про проведення 

конкурсного відбору зазначаються:  

1) найменування і місцезнаходження закладу освіти;  

2) найменування посади та умови оплати праці;  

3) кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду керівника закладу освіти 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту»,  «Про дошкільну освіту»;  

4) перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 

відборі, кінцевий термін і місце подання документів;  

5) дата, місце початку проведення конкурсного відбору, його складові та 

тривалість;  

6) прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати 

документи для участі у конкурсі.  

 В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству.  

  Для проведення конкурсного відбору  начальник відділу ОКМС своїм 

наказом затверджує персональний склад конкурсної комісії (далі – комісія) з 



рівною кількістю представників кожної із сторін у складі голови, заступника 

голови, секретаря та членів комісії. До складу комісії входять представники 

Кам’янської міської  ради, трудового колективу, громадського об’єднання 

батьків учнів (вихованців) закладу освіти та громадського об’єднання 

керівників закладів освіти. До участі у роботі комісії з правом дорадчого 

голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти 

у сфері загальної середньої освіти.  

 До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка є 

близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу.  

 Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 

осіб.  

 Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні 

не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія 

приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.  

 Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які 

підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та 

оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з 

дня проведення засідання конкурсної комісії.  

 Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не 

допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на 

членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його 

представників.  

 Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі 

документи:  

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних»;  

 автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);  

 особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3*4;  

 копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України;  

 копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста);  

 копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;  

 довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні 

обов’язки або копію медичної книжки;  

 мотиваційний лист довільної форми;  

 письмову згоду на обробку інформації, що міститься у відкритих 

єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.  

 Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо 

освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральної якості тощо.  

 Особа, яка подає документи несе персональну відповідальність за 

достовірність поданих документів та інформації.  

 Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не 

подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.   



 Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання 

документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:  

 перевіряє подані документи на відповідність установленим 

законодавством вимогам;  

 приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які 

подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до 

вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх 

подання;  

 Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:  

1) перевірки на знання законодавства України;  

2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом 

письмового вирішення ситуаційного завдання;  

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного 

плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії щодо проведеної презентації.  

 Перелік питань та форма перевірки знання законодавства та зразки 

ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань 

визначаються цим Положенням та оприлюднюються на веб-сайті 

Кам’янської міської ради.  

 Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня 

його оголошення.  

 Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення 

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс 

таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті 

засновника.  

 У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться 

повторний конкурс відповідно до  Положення.  

 На підставі висновку та заперечень (за наявності) конкурсної комісії, 

протягом трьох робочих днів з дати їх отримання, відділ ОКМС, готує 

відповідний проект наказу про призначення особи на посаду керівника 

закладу освіти за результатами конкурсу та проект контракту.  

 Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті 

Кам’янської міської ради або публікується в засобах масової інформації.  

 Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу 

конкурсної комісії та методичне забезпечення проведення конкурсного 

відбору здійснює відділ ОКМС.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 7                             "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію голови комісії з проведення конкурсного добору 

взяти до відома. Рішення ухвалити відкритим голосуванням. 

2. СЛУХАЛИ: Про кваліфікаційні вимоги до кандидатів та розгляд 

документів для подання до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 

директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 Інформує: Потапенко Олександр  Петрович, голова комісії з 

проведення конкурсного добору. 

Повідомив про загальні вимоги до кандидатів: 



1) громадянство України; 

2) вільне володіння державною мовою; 

3) вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра; 

4) стаж педагогічної роботи не менше трьох років; 

5) високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати 

професійні обов’язки; 

6) ґрунтовні знання чинного законодавства. 

 Повідомив, що особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи: 

 заяву про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України "Про захист персональни даних", за 

зразком, що додається; 

 автобіографію, та /або резюме; 

 особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3*4; 

 копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

 копію документа про вищу  освіту; 

 копію трудової книжки чи інших документів, які підтверджують стаж 

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 

 довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні 

обов’язки або копію медичної книжки; 

 мотиваційний лист довільної форми. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 7                             "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію голови комісії з проведення конкурсного добору 

взяти до відома. Рішення ухвалити відкритим голосуванням 

3. СЛУХАЛИ: щодо відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів та 

допущення до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. 

Інформує: Потапенко Олександр  Петрович, голова комісії з проведення 

конкурсного добору. 

 Повідомив, що на участь у конкурсі надійшло чотири заяви від 

претендентів: Василенко О.М, Несененко Н.І., Пляченка В.В. та Шляхтової 

Л. М.  

 Всі члени конкурсної комісії ознайомилися із змістом документів, 

поданих кандидатом.  

 У ході розгляду документів виникло спірне питання щодо відсутності у 

претендентів довідки про несудимість, наявність якої зазначено у Положенні 

про конкурс. Члени комісії прийшли до висновку, що у зв’язку з тривалим 

терміном отримання такого документу, та враховуючи той факт що всі 

претенденти перебувають у рівних умовах, довідку про несудимість повинен 

представити переможець конкурсу до початку його призначення на посаду. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"  6                           "Проти" – 1                    "Утримались" – 0  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію голови комісії з проведення конкурсного добору 

взяти до відома.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 Допустити до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної 

посади директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області 

Несененко Н.І., Шляхтову Л.М. та Пляченка В.В.  Вирішили запросити 

кандидатів до складання письмового кваліфікаційного іспиту на знання 

законодавства.  

 Кандидатуру Василенко О. М. визнати такою, яка не відповідає 

кваліфікаційним вимогам на посаду директора Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді  Кам’янської міської ради 

Черкаської області у зв’язку з відсутністю вищої педагогічної освіти. 

 Рішення ухвалити відкритим голосуванням. 

4. СЛУХАЛИ: Про складання письмового кваліфікаційного іспиту на знання 

законодавства та вирішення ситуаційного завдання. 

 Секретар комісії з проведення конкурсного добору, Шевченко Алла 

Василівна у присутності членів комісії, конкурсантів та представників 

громадськості відкрила конверт з екзаменаційними білетами та роздала 

конкурсантам пропечатані листки для письмової відповіді. Після цього 

конкурсанти по черзі витягли екзаменаційні білети. Несененко Н. І. дістався 

білет №4, Шляхтовій Л.М. – білет №8, Пляченку В.В. – білет №7. 

 Комісія встановила час (1 годину) для надання письмової відповіді. У 

період з 11 
40

 до 12 
40

 конкурсанти надавали письмову відповідь на запитання 

щодо знання законодавства та вирішували ситуаційне завдання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"  7                           "Проти" –                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято більшістю голосів. 

УХВАЛИЛИ: Встановити час (1 годину) у період з з 11 
40

 до 12 
40

 для 

надання конкурсантами письмової відповіді з метою перевірки знання 

законодавства та вирішення ситуаційного завдання. 

5. СЛУХАЛИ: Проведення відкритої публічної презентації перспективного 

плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 

  Шляхтова Людмила Миколаївна презентувала план розвитку Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді  

Кам’янської міської ради Черкаської області на період 2019- 2024 рр.  

Розкрила своє бачення новоствореної установи. Розповіла про мету та 

завдання Центру, зміст діяльності, мережу гуртків. Основний акцент 

поставила на розвиток кадрового потенціалу, омолодження колективу, 

атестацію педагогічних працівників. Висловила думку щодо покращення 

матеріально-технічної бази, залучення інвесторів та меценатів. 

 Члени комісії ставили наступні питання: 

Скільки вихованців у будинку творчості? 

Скільки вихованців, які одночасно відвідують декілька гуртків? 

Скільки молодих працівників у закладі? 

Як ви бачите подальшу роботу закладу? Чи можливий переїзд у приміщення 

музичної школи? 

Скільки гуртків працює у будинку творчості? 

Які саме колективи беруть участь у фестивалях? 



 Несененко Наталія Іванівна основною метою створення Центру 

вважає: підвищення конкурентоздатності, залучення інвестицій, 

встановлення та розширення партнерських зв’язків. Головними завданнями є: 

формування іміджу навчального закладу, створення єдиної команди, 

вироблення власної внутрішньої культури взаємин та методів вирішення 

завдань. Вона бачить Центр художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області як 

багатопрофільну позашкільну установу з широким спектром напрямів 

діяльності, як потужний творчий колектив. Вважає, що у закладі повинна 

панувати сприятлива психологічна атмосфера гуманності, діловитості, 

творчості, взаємодопомоги, взаємопідтримки, що надихатиме педагогів та 

вихованців на нові звершення. 

Запропонувала ввести такі гуртки, які спрямовані на збереження українських 

національних традицій: плетіння з лози, писанкарство, вироби ляльок-

мотанок, вироби з соломи тощо. 

 Члени комісії ставили такі питання: 

Як ви бачите Вашу подальшу роботу? 

Де ви знаходите матеріали та сировину для ваших виробів? 

Чи є зручним для Вас приміщення СЮТ? 

Чи можливий переїзд?  

Від чого залежить відвідування вихованцями гуртків? 

Як погодні умови впливають на роботу гуртків? 

Чи є у Вас не затребувані гуртки? 

 Пляченко Валерій Васильович презентував своє бачення структури, 

штатної чисельності та умов роботи Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді. Запропонував збудувати систему по 

принципу «Гроші ходять за учнем», в залежності від кількості гуртків, 

лабораторій, секцій та кількості учнів (фактично). Також висунув ідею щодо 

подовженого графіку роботи з 12.00 до 20.00, у вихідні дні – з 09.00 до 16.00. 

Запропонував проект професійної орієнтації і підготовки учнівської молоді 

та юнацтва «Профстарт», який буде реалізовуватися за трьома напрямками: 

гуманітарним, природничим, інженерно-технічним. 

 Члени комісії ставили такі питання: 

Де Ви будете вишуковувати спеціалістів для реалізації проекту? 

Як Ви уявляєте собі роботу новоствореного Центру? 

Скільки часу потрібно Вам щоб вивчити питання та розібратися з роботою 

гуртків? 

Де ви плануєте розмістити лабораторію для вирощування рослин? 

Чим ви будете мотивувати працівників щоб вони погодилися працювати до 

20.00 год. та у вихідні дні? 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 7                             "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги відкриту публічної презентації перспективного 

плану розвитку Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області Шляхтової 

Л.М., Несененко Н.І., Пляченка В.В. взяти до уваги. 



5. СЛУХАЛИ: Про визначення переможця  конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 Члени конкурсної комісії перевірили письмові роботи учасників 

конкурсу та виставили бали до зведеної відомості середніх балів. За 

результатами письмового іспиту та публічної презентації Пляченко В.В. 

набрав 30 балів, Шляхтова Л.М. – 55 балів, Несененко Н.І. – 55 балів. У 

результаті обговорення конкурсна комісія не змогла визначити переможця 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 7                             "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

Визнати конкурс на заміщення посади директора Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області таким що не відбувся.  

 

Голова конкурсної комісії                                                      О. П. ПОТАПЕНКО 

Заступник голови конкурсної комісії                               А. П. МОГИЛКА 

Секретар комісії                                                                 А. В. ШЕВЧЕНКО 

Члени комісії:                                                                        

                                                                                            О. В. ЗАЙЧЕНКО 

                                                                                            Л.С. БОРДЮГ 

                                                                                            М. А. КАНЮКА 

                                                                                            М. О. КАСЯН 


