
протокол

засiдання koнkypcнoi koМicii з проведення конкурсного вiдбору на замiщенtul

вакантних посад консультантiв комунальноi установи (Центр професiЙного розвитку
педагогiчних працiвникiв) Бориславськоi Micbkoi ради Львiвськоi областi

вiд 25 сiчня 2021 року м. Борислав

,Щата проведення : 25 сiчня 2021 року
Час проведенrrя : 15.00 година

Мiсце проведенItя : вул. Шевченка, 42 , м. Борислав, Львiвська область, 82300

на засiданнi присутнi голова koMicii, секретар koMicii та б членiв koMicii:
Голова KoMicii - Р.В. Гарасимiв - заступник мiського голови

Секретар _ Гоц М.о. - провiдний спецiалiст вiддiлу освiти
Члени KoMicii:

Качмарчик Е.З. - начальник вiддiлу освiти
Флюкт p.I. - голова Бориславськоi Micbkoi органiзацii профспiлки праuiвникiв освiти i
науки
Валага о.З. - заступник дирекгора Бориславськоi ззсо I-Ш сryпенiв Nэ3

Магац Л.М. - завiдувач З.ЩО Nэl4 м.Борислава

Дидик А.В. - дирекгор IPI_{

тахтарова о.Б. - начальник вiддiлу правового забезпеченrrя Бориславськоi Micbkoi

ради
Запрошенi:

Татомир I.л. - директор кУ кЩентр професiйного розвитку педагогiчних

працiвникiв>

слухдJIИ : заступника мiського голови Гарасимiв Р.В., яка вiдкрила засйанrrя i
запропонувала затвердити порядок денний, а саме:

l. Про розгляд збIв претендентiв i доданих до них документiв щодо вiдповiдностi

встановленим вимогам Закону Украiни кПро ocBiry>, пункry 5 розлiлу Х кПрикiнчевi

та перехiднi положенIя), Закону Украiни <ПрО повну загальну середню ocBiry>,

Положення про цеЕгр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв,
затвердженого поста}iовою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 липня 2020 року М 672,

рiшення cecii Бориславськоi MicbKoT рали вiд 29 жовтня 2020 року Nэ2650 <Про

ir"ор"rо комунальноi установи кЩентру професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi та догryск кандидатiв до
конкурсу на замiщенrrя вакаIпних посад консультантiв комунальноi установи <I]erпp

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради
Львiвськоi областi, або вiдхилення кандидатур,

2. Про визначення дати та часу проведення другого засiдання koHkypcHoi koMicii iз

проведеннJl письмового iспиту та обрання переможчiв конкурсу на замiщення
вакантних посад консультантiв комунальноi установи <Центр професiйного розвитку
педагогiчних прачiвникiв> Бориславськоi Micbkoi ради Львiвськоi областi.

Результати вiдкрrтгого поiменного голосуванIш за затвердженюI порядку

денного :
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(За) - 8
(Проти)-0
<Утримаlись>-0

_|g,ggцli{ В. _Ja
iКачмврчикЕ.З. За
Гоц М.о. 'л.

, l ахтарова U.ti.
Флюнт P.I.

i,ДидrдсД.В.

ВИРIШИЛИ: За гвеlrдити запроп()IIованriй ttоря7ltlк ,(сtttlий засirl,агlltя KoHKypcrroi
t<oMicii з проведеllня KoIlKypcнoI,o вi,цбор1, Ila зaMittlcltttя ltiiK. lI1,1l}tx llосад
консульташгiв комунальноi установи <Щентр професiйного розвитку педагогiчних
працiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi
Рiшення llрийtlя-t,о.

СЛУХАJIИ: I'арасиьriв Р.В., засryпника мiського голови liop,l.,lilltc!,li(] r,ricbKlli ра.tци,
голову KoMiciT. яка зiшропоIIуваlа l)озl,jIяllчI,п IlcpIII-] llltIilllIlrl Ilopjl.LI(} 2tcllII(}i,(). самс:
Про розглял змв претендеrrгiв i доданих до HlI}: документ,iв щодо вiдповiдностi
встановленим вимогам Закону Украiни <Про ocBiTy>, пункту 5 розлiлу Х
<Прикiнцевi та перехiднi положен}uI)), Закону Украiни <Про повн}, зitгаlrьну середню
ocBiry>, Полоrкення про цеЕтр професiйного розt]tlтIiу пе.iаt,огiчtlttr_ працiвникiв,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 :ttrtrня 2020 року Nэ
б72, рiшенrrя cecii Борпславськоi lticbKoi радri вiд 29 ;ков,гня 2С20 iloKy J,,lч2650 <Про
створення комунальнtli установи KI]eHTpy професiйпого р,сзви,l,ку педагогiчних
працiвникiв> Бориславськоi MicbKcli ради Львiвськоi об.цастi т:: jloll),cli кандидатiв до
конкурсу на зайнятгя лосаJ ко,rcy.lr ь ган,l iB _iэt"l1 налыtсi ) с lJ;toBll <Центр
професiйного розвIrтку педаг,эгiчlrих праrliвял.кiъ.,> Борис.,iавсьr:i,_ пtiсыlоi ради
ЛьвiвськоI об.тасгi. або вiдхилснrr-я кандиJаt)р i , Jit;.i.,,t:,.l.i. ,.к, ,;,..t,,lt.;,ut,l .io п. 5
ст. 39 ЗУ Kl[pt, з:,га.Iьну сср.,лlIl(} :lcBi lro.lJlя \ llll"li lE t:.,tib. l,ci rэсrlrll ttолас
KoHKypcrliГl KtlMicii у визнitчеl:ий в ()l,().l()ll,cl.Ili lcl;rtitl l\|]\., \.-.:,; ,,i.tttt,tli ,tllo ,!.о

TlepelliKy. Гарасиrliв P.l}. заэ Iач,IJIa. l![,).,(.l'l _, J-,li i ,.,,,,,.yllc, ..l llr:.,lj,,_,...J; ,jitкi.l,,гlIих
посад KOHcyjtbTaH'l .в комуна,tыI.ri v0,1,;}l!(l:,. 1.1 \-rrrp Ili,..-+r-ii.,ll()l,iJ ;],() 

jlrи,гку
пеДагогi'lrtих праrliпrrи,<iв> ljор.,lэлегсl,ко'i'riiсl,,rttli i).i,,,i; ,'I i,IJ,l]jL titlI titj,lact; ilit/tiiilttли
докумен,|,ll Bi, l п',tти претеll.,tсlI,1 ;|l:

- Шкiлыtлrка Бtlгдана С t,ефанс,911,11,

- I'овiщак H.rTa. rii JIьвi.-rrи.
- Марич IBarr ни Аltдрiir;нl.r.
- Свir,и ['а,rиltи Mlrxaйll iBtr l...

- Чарrlоttl Гtlrи: tи Яprrc-,aBlrltItr.
Результати голосування про BiJпoBi.fHicTb лоланогtl l]aкeT) л{)к)NtеhiIrj гtретеilдента
Шкiльника Богдана Сrефаrtовича вiJ:rовiднс,.ro п.j сr. З9 j., "l1pr-l ilUbн) загаJtьну
середню ocвiTy)) та tr.5 <По;Iоженья про псрriдок IiрJве!етIня i\сгii\урсу на замiщення
вакантноi посади коitс),льта,-;та tlомунаrыtоi J с,rаtI(,ви <<I{cHrр IlрофJсiйноrо розвитку
педагогiчних працiвirикiв>
<Зы-8
<<Проти>- 0

<Утрима.rись>-0

За
За
За
За
За
За

Магац Л.М.
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I
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Гарасимiв Р.В. За
Качмарчик Е.З. За
Гоц М.о. За

Тахтарова О.Б. За
Флюнт P.I. За

Дидик А,В. За
Магац Л.М. За
Ва,rага о.З. Ja

Результати вiдкритого поiменного голосування про допуск претендента Шкiльника
Богдана Стефанови.rа до участi в KoHKl,pci
<<За> -8
<Проти>-0
<Утрима-Tись>-0<(

Гарасимiв Р.В. Ja
Качмарчик Е.З.
Гоц М.о. Ja
Тахтарова О.Б. За
Флюrrг P.I. За
ДидIлк l,.B.
Магац Л.М. l З.r

Валага О.З. a

ВИРIШИЛИ: Визначити факг вiдповiдностi поданого пакету документiв претендента
на замiщення вакантно1 11осади консультанта комунальноi установи <Центр
професiйного розв],Iтку пелагогiчних прачiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради
Львiвськоi областi lIIкiльника Б.С. нормам чинного законодавства. а саме п.5 ст. 39

ЗУ <Про повну загмьну середню ocBiTy> п,5 кПоложення про порядок проведеннJI

конкурс} на замiщепня вакачтrt эi пс|садIл консультанта комунмьноi у стаttови <,lщентр

професiйного розви iку пед€Lгогiчних працiвнлtкiв> ,га допусlити Шкi,;rьнIлка Б.С. -
претендента на залiiщення посади коIlсультанта комуllальttоi ),cтaitcBl,: <Центр

професiйного розвltтку педагогiчних працiвникiв> Борислlавськс,t ллiськоТ ради
Львiвськоi областi до участi в K,:,HKypci.

Рiшення прийrrято

Результати голосування про вiдповiднiсть поданого пакету д)t:},_!lэr:riв претендента
Говirцак HaTarrii Льr,iвни вi;tповiдно до п.5 ст. З9 ЗУ кПро IIо;I-IJ, зiiг.rl5lrу оер9дню
ocBiry> та п.5 <<Положен1-1я IIро порядок проведення KoIIKypij), rlа замiщення
вакантноi посади коlrсультаIlта ко}l\/наlыtоi ycTaHcBlr <I-{eHTp rrрофэсiйuого розвитку
педагогiчних працiвrrикiв>
<За> - 0
<Проти>-8
(<

Гарасимiв Р.В. Проти
Качмар.rик Е.З. Проти
Гоц М.о. I Iроти
Тахтарова О.Б. l lрс,ти
Флюнт I'.I. l Iроти

l,.B. ,i

1
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Магац Л.М. *Црсrти
Ва.rсr,гсr о.З. Проти

Гоц М.о.

Флюнт P.I. l П

ВИРIШИЛИ: Виз1,1ачzти факт невiдповiдностi поданого пакетч документiв
претенде-чта на залliщення BaKaHTHoi посадIt консультанта Ko.иvtrillbHoi' установи<Центр .професiйrtlгс розItитr:у ttедагогiчних працiвникiв> Борrс,rа"ськоi MicbKoi
РаДи Львiвськоi oб.ltltcl i Говiщак tt.Л. нормапr чинного законодавстЕа. а cal,te п.5 ст.39 зУ <Про повrli зага]ьн\ середню ocBiry> п.5 <Положення про Ilорядок
проведення Koнrayp(]v аа зам-ценrrя BaKatrTtttri rIосади _1онLчл j.I jl-i'iil Ko:v.)/l]albнoi
ycTaHoBL <Цент п1;.,lф:с.iiнtll.r p,:l'tI]Ir..K), rlедаl.оli,-_ tлlix npat ]tBHrl...iu,, i, 1lэ дt;Itустиl.и
Говiщак н.л. - п! l:l jt|деl rа ;.tа за,tiшсllIlя ll.r_,tt111 о",'ra, .-l1,1ilH li, tirlr:yHanbHoi
установи кЩеlrгр l1,1О.[,есiй l rог:l Il,)Зl]иТ:{]у liе;lа:огi,-liilrх ПРаrliв н tl:tirl,, Бор rI,:.raBcbKoi
MicbKoi радИ Львiвс;,ко',' сlблitэтi ,1о ччастi в копк;,,рсi.
Рiшенн-я rtрийнятtl

Рэзультат:а го,lос,уВ lilttЯ ity_ вi;rповiллli:rЬ ,lоДаrttl;.Э lli.iel) ДС'It) пl_.rltiB :lir. гсндента
Ivlарич I;lанни А;-tдt, _вl;и :li. L:ci.ilцtlt] ,,1l_, r:.5 _',. ?| 1|.r ,<Пl,о rr,_,,,.7 

'_,.ur,"o.), 
сер€дню. j __ l!)|D||j чlр\?л-rlдJ

I!Kl./pOJ на заллiщення
вакантlrэТ посадlI кс, ilc),Jb га ll-:a l()\ll,,II:t,,Ibrtoi 1,cl,;HcBtl <<IJetl,tp l rpc,-|,_:,: iй чогt; розЕиткупедагогi,rних працiь lla;lib;l
кЗа> - 8
<Протлil>.1

Результаlи вiдкриr.)гс поi ,IеЕноIо l.олосування про допуск лрстенлента Марич
Iванни д.rдрiiЪни дt, учас]i }J Kci.!K) l]ci
<3а> -8

ч

<<Утриrrа lcb>-0
Гарасrлriв Р.В.

.tttK Е.З. ,

ва о.Б.
Флюнт ] '.L

:1,1i;
rl,! i '

llllii

Р_езультати вiдкритого поiлtенного голосування про допуск :-IРЗ-еIl j(eIITa Говiщак:Наталii Львiвни до 1,частi в KoHKypci
<Зо -0

о.Б.
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<Проти>-0
(<

Гарасимiв Р.В. За
Качмарчик Е.З. За
Гоц М,о. За
Тахтарова О.Б. За
Флюнт P.I. За

Дидик А.В. За
Магац Л.М. За
Валага О.З. За

вирIшили: Визначити факг вiдповiдностi поданого пакету докуN,tентiв претендента
на замiщення вакантноТ посадII консультанта комунмьноi установи (Центр
професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв> Бориславськоi MicbKoi рали
Львiвськоi областi I\{арич I.A. нормам чинного законодавства, а саме п.5 ст. 39 ЗУ
<Про повну загаIьну середню ocBiry> п.5 кПоложення про порядок проведення
конкурсу на замiщення вакitrtrц,эт посадIл консультанта lrc.t li l-iальноi устаноЕи
<Центр професiйного розвитку пе;lагогiчних працiвtrикiв> та допустити Марич I.A.
- претендевта на земiщення посади KoHcyJbTaHTa комуна,rьноi ycтaнoвrl <I_{eHrp
професiйного розвlIткr- педаг.э:i.Iнrtх працiвникiв> Бориславськоi MicbKoi рали
Львiвськоi областi до участi в лзэнг5,рсi.
Рiшення прийrrято

середню ocBiTy> та п.5 <Полоittэн:tя про порядоi{ проведеrIня Kotrкvpcy на замiщення
BaKaHTHoi посади Koi]cy.,IbTall,I,e :{э\ljl}Iurльноi устзtrови <Щентр rlроф,:сiйно:о розвитку
педагогiчнrа працiвникiв>
<Зо-8
<Проти>-0
у( у трима__rись ,

Гарасимiв Р.В. За
Качмарчик Е.З. Зз
Гоц М.О. Зt
Тахтарова О.Б. ),1

Флюнт P.I. З.r

Дидик А.В. За
Магац Л.М. За
Валага о.З. Зi

у

il

l,l
li

)-0

5

!r:

Результаги вiдцритого поiлlенного голосування про допуск преlендента Чарнош
Галину Ярославiвну до учасr,i в KorrKypci
<Зо -8
<Проти>-0
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Ф-люнт I .I. :

Валага (},З.

Рэз1,,.15, а : го.Iос./L. :,] : 1]р., ;-.
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o.,l ily) l п5 ,l ',., i

Bar:aHT:lo',' :I(lсади к ,, ,-,l, !] : 1,: , . \

пе_lагоi i,l ,tt.< ttpa li , ri: ,'t

<Зlui - 8
< ilpoTl- i,, )

Резу-lь,;а,.l. вiдкри rго tloi 1elr J_,] ] i оJlосування
Г;rин1 \ llsайлiв,t, l(, , tl ,с ! ,, ,: t :"1r,.:i

< 3а> -8
<ir poTl,"- .
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tlpo допYсri .lll{:,генден,iа (-]вirY

€

((Уц)иIIа _эь))-0

( У,гриNlа licb>-0

игlt dr,,,; r, r,r gi.r 1oq.i 116.1:tItого паI:(:т) ;t)'.'
кон()\,.lь Iа!r l,а ко\:\" ilапь]

-1,н., пс,:i .ii,tIlи:{ пDaliiRtilil(iB
а]]

),

цa
,,I

iTlB претенлента
] a.] .о ]и (Lteнl,p

i MttcbKoi радtt
с?lrе г 5 ст. 39 ЗУ

)r,1,1ок 1роведення

. ,, ];!j;lIci' )/a,га цоЕ1.1

с i,l!,.,Li Ii,lрнош I-.я.
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вирIIIIиJIи: Визначи.ш факг вiдповiлностi поданого пакету документlв претендента

на замiщенНя вакаrпноi посадИ консультаЕта комунальноi установи <Центр

професiйвого розвlrгIry педагогiчних прачiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради

Львiвськоi областi CBiToi Г.М. нормам чинного законодавства, а саме п,5 ст, З9 ЗУ

<Про повну загальЕу середню ocBiTy>> п,5 <Положен* ,р: i:r::к lIроведення

кошryрсу nu aч"rщa""" BaKaHTHci посади консультанта комунальноl установи

;цЙ професiйного роr""ф педагогiчних працiвникiв> та догrустIлти CBiry Г,М, -
претеЕдента на замlщенШI посадИ консультанта комунальноi установИ <Центр

професiйного розвитку педагогiчних прiчiвникiв> Бориславськоi MicbKoi ради

ЛьвЙськоi областi до участi в KoHKypci,

Рiшення прийt,tято

2. слухАлИ: Гарасимiв Р.В,, заступника мiського голов}I, яка запропоFlув{йq

розгляЕуги друге питаннJtlй"* д"пrо.о <Про визнаЧеН* |i:1 1i_:Y 
ПРОВеЛеНН{

другого засiдання *оп*ур.пЁi *Йi,ii iз провЬлення письмового_iспиту_.]1 обрчп"4

переможцiв конкурсу Hi замiщення вакаrrtних посад KoHcyлbTar,;TiB комунальноil

у.i."""7-Ц.ф'проqесiИЕого розвитку педагогiчних працiвнлrкiв> Бориславськоl

i"i.i*оiрuдr'Львiвськоiобластi>, __л__лт ..л..:лiт , _]

Голова KoMicii запропонувi1,1а провести засlдаllня конкурснзi KoMlli1 
_1а 

яко1_11

;Йа;Ь;;; ;исьмовий iсплrт та спiвбэсiда щодо визначення rtерсможцiв KoEKyLlcy Еа

замiщеннЯ вакаIIтниХ посаJ ксlнсультантiВ комунальноi }станови <Центр

поофесiйного розвl1тку п"дч,о,i,"п*' працiвниttiв> Борис,rtавськоi MicbKoi радц

;;;i;;Й;,,i"iiil сiчня ]02: рокl,о 9,00 гол,

<За> -8
,1j <Проти>-0

(<

Гарасимiв Р.В. За

Качмарчик Е.З. За

Гоц М.о. За

Тахтарова О.Б. За

Флюнт P.I.

ДgддцДq.
Магац Л.М.
Ва.irага о.З.

За
За
За
За

_0у

ffi21poкyo9.00гoд.3аадpесoЮву;t.Шевченка,42,
м. Борислав, львiвська "б;;;Ъzзоо t*Ъо, 54) друi: з11r::'.:1тз:*"т:#l,::
Ы;;;;;;;;" "".i"b""." 

iсtlиту з визначення ttереможцЬ l,jy:з,*:амtщенy
ваканпtи]{посаДконсУлЬ'гантакопrУнаЛьноi.установи..5"ч'рпрофесiйяогорозвиТкУ
;;;;;;;;"; праuiвникiвп Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi

голова koMicii

Секретар Kol,ricii
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