
ПРОТОКОЛ №1 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора  

закладу загальної середньої освіти Летичівської селищної ради  

 

06.07.2021року                                                                                смт.Летичів   

Місце проведення ; відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради. 

ПРИСУТНІ: 

Маринюк Михайло Вікторович, начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради, голова комісії. 

Човча Алла Григорівна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради, заступник голови комісії. 

 Сапіташ Римма Володимирівна,інспектор по кадрах відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної  ради , секретар комісії. 

Члени комісії: 

Прус Тетяна Василівна , директор Сусловецького ліцею Летичівської 

селищної ради, представник обласної ради керівників закладів освіти . 

Юзькова Галина Миколаївна , голова профспілки працівників освіти 

Летичівської громади (за згодою). 

Відсутні: 6 членів комісії. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Ознайомлення  з Положенням про конкурс  на посаду  керівника 

державного , комунального закладу загальної середньої освіти   Летичівської 

селищної ради», затвердженого наказом відділу освіти , молоді та спорту 

Летичівської селищної ради  №  22 від 29.04.2021 року. 

2. Про затвердження  кількості тестових питань на знання законодавства  

України в сфері загальної середньої освіти для конкурсу на посаду  

директора Летичівського ліцею № 2 Летичівської селищної ради.  

3. Про затвердження кількості ситуаційних завдань для проходження 

конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею № 2 Летичівської 

селищної ради.  

1.СЛУХАЛИ:  Голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який ознайомив 

присутніх з «Положенням про конкурс  на посаду  керівника державного , 

комунального закладу загальної середньої освіти Летичівської селищної 

ради», затвердженого наказом відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради №  22 від 29.04.2021 року для застосування  конкурсною 

комісією в роботі  . 

Підсумки голосування : за - 5 , проти-0, утрималися-0. 

ВИРІШИЛИ: Кожному члену комісії більш детальніше ознайомитися з 

Положенням про конкурс  на посаду  керівника державного , комунального 

закладу загальної середньої освіти   Летичівської селищної ради, 



затвердженого наказом  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради . 

2.СЛУХАЛИ: Заступника голови конкурсної комісії Човчу А.Г., яка 

запропонувала обрати фіксовану кількість питань , а саме в кількості 40 

питань(  20 питань на знання Закону України «Про освіту» та 20 питань   на 

знання Закону України «Про повну загальну середню освіту») із переліку 

затвердженого наказом МОН України від 19.05.2020 року № 654 «Щодо 

примірного переліку питань». 

Підсумки голосування : за - 5 , проти-0, утрималися-0. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити форму та перелік тестових питань перевірки законодавства 

України у сфері освіти для конкурсу на посаду директора Летичівського 

ліцею № 2 Летичівської селищної ради,  а саме обрати  40 питань (  20 питань 

на знання Закону України «Про освіту» та 20 питань   на знання Закону 

України «Про повну загальну середню освіту») із переліку затвердженого 

наказом МОН України від 19.05.2020 року №654 «Щодо примірного переліку 

питань». 

3.СЛУХАЛИ: Голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який ознайомив 

присутніх зі зразками ситуаційних завдань для проходження конкурсу на 

посаду директора Летичівського ліцею № 2 Летичівської селищної ради і 

запропонував затвердити кількість  ситуаційні завдання  відповідно до 

поданих заяв претендентів на посаду директора Летичівського ліцею № 2 

Летичівської селищної ради . 

Підсумки голосування : за-5 , проти-0, утрималися-0. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити  кількість ситуаційних завдання (відповідно поданих заяв)  для 

проходження конкурсу  на посаду директора Летичівського ліцею № 2 

Летичівської селищної ради.  

Підсумки голосування : за- 5 , проти-0, утрималися-0. 

ВИРІШИЛИ: 

1.При проведенні конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею № 2 

Летичівської селищної ради дотримуватись вимог чинного законодавства 

України.  

 

Голова комісії______________________ Маринюк М.В 

Члени комісії ______________________ Човча А.Г  

                        _____________________   Юзькова Г.М 

                        _______________________ Прус Т.В. 

                         ____________________ Сапіташ Р.В 
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