
ПРОТОКОЛ №2 

 

Засідання 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 

 

 

09.04.2019                                                                                             14:00 год. 

 

Присутні: Члени комісії:                                             11  осіб 

                   Голова конкурсної комісії                        О. П. Потапенко 

                   Секретар комісії:                                       А. В. Шевченко 

                    Представники громадськості                       Н. С. Клименко 

                                                                                            В.О. Єрмоленко 

         О. П. Самань 

         В. В. Архип’юк 

         А. П. Могилка 

Відсутні: Римар Л.Я. 

 

СЛУХАЛИ: Потапенка О.П., голову 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. Складання кандидатами кваліфікаційного письмового іспиту з метою 

перевірки знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання. 

 2. 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" – 11                            "Проти" – 0                     "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний другого 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: Про складання письмового кваліфікаційного іспиту на знання 

законодавства та вирішення ситуаційного завдання. 

 Голова комісії з проведення конкурсного добору, Потапенко Олександр 

Петрович у присутності членів комісії, конкурсантів та представників 

громадськості відкрив конверт з екзаменаційними білетами та роздав 

конкурсантам пропечатані листки для письмової відповіді. Після цього 



конкурсанти по черзі витягли екзаменаційні білети. Чупак О.Й. дістався білет 

№10, Шляхтовій Л.М. – білет №1, Миколенко Р.В. – білет №7. 

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

період з 14 
20

 до 15 
20

 конкурсанти надавали письмову відповідь на запитання 

щодо знання законодавства та вирішували ситуаційне завдання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"  11                          "Проти" – 0                    "Утримались" – 0  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Встановити час (1 годину) у період з 14 
20

 до 15 
20

 для надання 

конкурсантами письмової відповіді з метою перевірки знання законодавства 

та вирішення ситуаційного завдання. 

2. СЛУХАЛИ: Проведення відкритої публічної презентації перспективного 

плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 

 Миколенко Руслана Василівна презентувала перспективний план 

розвитку Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді  Кам’янської міської ради Черкаської області. Розкрила 

основну мету, завдання та функції закладу.  

 Запропонувала ввести гуртки «Макраме», «Крій та шиття», «М’яка 

іграшка». Основний акцент ставила на handmade одягу, іграшок та товарів 

для дому. Зробила наголос на важливості матеріально-технічного 

забезпечення гурткової роботи. Внесла пропозицію щодо використання 

вживаних речей, котрі є у кожному домі, для створення нових виробів. 

 Для залучення додаткових коштів  проводити виставки-ярмарки, платні 

майстер-класи, розпродажі, тощо. 

Члени комісії ставили наступні питання: 

Як можна залучити гуртківців? 

Чим можна мотивувати дітей щоб вони ходили на гуртки? 

Чи може центр ХЕНТУУМ працювати цілий день? 

Яке Ваше бачення МАН (при центрі чи у відділі ОКСМ)?  

 Чупак Олександр Йосипович поставив основною метою позашкільної 

освіти – виховання громадянина України, українських традицій, відродження 

національної свідомості. 

 Запропонував: 

 - зробити Центр військово-патріотичного виховання. Залучити 

громадські організації військово-патріотичного та національного 

спрямування, Кам’янський РВК, прилеглі військові частини та їх 

командування.  

 - брати активну участь у заходах на всіх рівнях; 

 -  проводити платні майстер-класи, виставки, тощо; 

 - надавати дітям економічну освіту: готувати дітей до підприємницької 

діяльності, виховувати юних бізнесменів та менеджерів; 

 - застосовувати на гуртках робототехніку; 

 - створити на народознавчій основі гуртки лозоплетіння, писанкарства; 

 - розвивати МАН як складову позашкільної освіти; 

 - створити клуби інтересів для старшокласників; 

 - створити музейну кімнату народознавства, музей АТО. 



 Виділив основні недоліки, серед яких: залишковий принцип 

фінансування, недостатньо досвідчені кадри, брак реклами, недостатні 

освітні програми. 

 Члени комісії ставили наступні питання: 

Чи потрібен гурток «Джура»? Чи ходять туди діти? 

Чи говорили Ви з дітьми стосовно пластунського руху? 

Як Ви плануєте використовувати бренд «Тясминський каньйон»? 

Чи дозволить Вам стан здоров’я виконувати посадові обов’язки? Чи є у Вас 

бажання? 

Де Ви бачите МАН? 

  Шляхтова Людмила Миколаївна презентувала план розвитку Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді  

Кам’янської міської ради Черкаської області. Розкрила своє бачення 

новоствореної установи. Розповіла про мету, завдання Центру, зміст 

діяльності, мережу гуртків та шляхи вирішення намічених цілей. 

Основний акцент поставила на розвиток кадрового потенціалу, 

багатопрофільність закладу. 

 Запропонувала: 

- шукати додаткові джерела фінансування, співпрацювати із 

сусідніми громадами; 

- розвивати туристичний напрям роботи; 

- надавати платні послуги (по зацікавленості батьків); 

- проводити «Моніторинг» захоплення дітей; 

- запровадити систему «Гроші ходять за дитиною»; 

- запровадити реабілітаційний напрям роботи для надання послуг 

дітям з особливими освітніми потребами; 

- розвивати МАН як складову позашкільної освіти; 

- активно брати участь у грантових проектах; 

- розвивати національно-патріотичне виховання; 

- адаптувати роботу Центру до умов Нової української школи; 

- 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? 

У скількох грантових проектах Ви брали участь? 

Чи відвідують заклад діти з інших громад? 

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

приміщення ? 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 11                             "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       

Миколенко Р.В., Чупака О.Й. та Шляхтової Л.М. 



3. 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. 

 Відбулася перевірка письмових робіт учасників конкурсу. Члени 

конкурсної комісії виставили бали (за шкалою оцінювання від 1 до 25 балів 

за кожне питання) до пропечатаного бланку відомості таємно. 

 Секретар комісії Шевченко А.В. зібрала бланки відомостей з 

проставленими балами (усього 11 шт.). У присутності членів конкурсної 

комісії бланки відомостей були пронумеровані від 1 до 11. Дані з кожної 

відомості було перенесено до зведеної відомості та виведено 

середньоарифметичне значення.   

  За результатами письмового іспиту та публічної презентації  

Миколенко Р.В. набрала 38,72 бали, Чупак О.Й. – 63,54 бали, Шляхтова Л. М. 

– 66,27 бали.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
Рішення прийнято таємним голосуванням. 

УХВАЛИЛИ: Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області визнати 

Шляхтову Л. М. 

 

Голова конкурсної комісії                                                      О. П. ПОТАПЕНКО 

Секретар комісії                                                                 А. В. ШЕВЧЕНКО 

Члени комісії:                                                                        

         О. В. ЗАЙЧЕНКО 

         М. А. КАНЮКА 

         Ю. М. РОМАНЕНКО 

         А. М. ПЛЄШКАНЬ 

         О. Г. ШАМРАЙ 

         Н. Д. ЯРЕМА 

         Л. І. БОНДАРЕНКО 

         Г. О. СТЕПАНЕНКО 

         Ю. А. ПОГОРІЛИЙ 


